Ziekte
van Graves

Mensen zien. Mensen laten zien.

Wat is de ziekte van Graves?
De auto-immuunziekte van Graves treft vooral vrouwen en kan
leiden tot een te hard of te langzaam werkende schildklier,
zwellingen van de scheenbenen en oogklachten. Wanneer de ogen
bij het ziektebeeld betrokken zijn, staan zij abnormaal wijd open en
sluiten zij slecht. Ook komen zij meer naar voren te staan en raken
de oogbewegingen beperkt waardoor dubbelzien ontstaat. Bijna
alle patiënten met de oogziekte van Graves hebben een verstoorde
schildklierfunctie. Deze kan gereguleerd worden met medicijnen,
met bestraling of door een operatie. Daarnaast moeten ook de
oogklachten behandeld worden met medicijnen en/of een serie
operaties. Bij de behandeling werken internist/endocrinoloog en
oogarts/orbitachirurg bij voorkeur intensief samen.

Onze oogzorg gaat verder
De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte en kan
leiden tot oogklachten. Oogziekenhuis Zonnestraal is
specialist in oogheelkundige zorg: met de ziekte van
Graves bent u bij ons in goede handen. In deze folder
kunt u lezen wat de ziekte van Graves is, hoe deze
oogaandoening wordt vastgesteld en welke
behandelingen er mogelijk zijn.

De diagnose ‘oogziekte van Graves’ wordt in Nederland jaarlijks bij
naar schatting 16 vrouwen en 3 mannen op de 100.000 inwoners
gesteld. Deze oogziekte is de belangrijkste oorzaak van uitpuiling
van de ogen. De ziekte komt veel vaker voor bij rokers. Men schat
dat in Europa 1% van de vrouwen tussen de 35 en 60 jaar lijdt aan
de ziekte van Graves. De ziekte van Graves is daarmee de meest
voorkomende auto-immuunziekte die wij kennen.

Diagnose

Symptomen
Bij de ziekte van Graves raken vooral de ooglidspieren, de
oogspieren en het vetweefsel in de oogkas ontstoken. Dit geeft
verschillende symptomen die mild tot zeer ernstig kunnen zijn:
· Ogen staan wijder open.
· Ogen sluiten slecht.
· Ogen staan naar voren.
· Beperkte oogbewegingen.
· Dubbelzien.
· Tranende ogen.
· Wazig zicht.
De oogziekte van Graves kan grote veranderingen in het gezicht
veroorzaken. Patiënten herkennen zichzelf soms nauwelijks in de
spiegel. Naast functionele beperkingen (tranen, wazig zien) bestaan
er dus ook esthetische bezwaren. Vaak hebben patiënten moeite
om klachten over hun veranderende uiterlijk te uiten. Artsen die
vertrouwd zijn met de oogziekte van Graves weten echter hoe
belangrijk ook die uiterlijke veranderingen voor u kunnen zijn.

De oogverschijnselen bij de ziekte van Graves zijn het gevolg van
een (niet-infectieuze) ontsteking van de oogspieren en het vet rond
de oogbol. De spieren zwellen op, het vet neemt toe en de ogen
worden als het ware naar voren geduwd. In het bloed worden
antistoffen aangetroffen, die waarschijnlijk een belangrijke rol
spelen bij het ontstaan van de verschijnselen.
Wanneer de arts de aanwezigheid van de ziekte van Graves bij u
vermoedt, vindt een uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats om
de diagnose zeker te stellen. De oogarts onderzoekt onder andere:
de gezichtsscherpte, de ooglidspleet, de oogbewegingen, de
uitpuiling van de ogen, de oogdruk, de traanfilm op uw oog en de
oogzenuw. Omdat de ziekte van Graves meestal samen gaat met
een schildklieraandoening, is het raadzaam een afspraak te maken
bij een internist. Het is van groot belang de behandeling en controle
van uw ogen en die van uw schildklier op elkaar af te stemmen. De
oogarts kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden van de
voor u meest geschikte behandeling.

Behandeling
Na het stellen van de diagnose wordt geadviseerd aan rokers om
het roken te stoppen. Met medicijnen wordt de schildklierfunctie
genormaliseerd en met oogdruppels irritatieklachten bestreden.
Bij ernstiger vormen van de oogziekte is verwijzing naar een
gespecialiseerd centrum (bijvoorbeeld het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in Amsterdam) gewenst. Mildere vormen kunnen
bij Oogziekenhuis Zonnestraal worden behandeld. Voordat de ziekte
weer helemaal is uitgeblust gaan er meestal maanden tot jaren
voorbij.

Heeft u nog vragen?
Oogziekenhuis Zonnestraal informeert u graag
Wij hebben u hierboven algemene informatie gegeven over de
ziekte van Graves. Mocht u na het lezen nog vragen hebben,
dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Wij helpen u graag.

Notities

Oogziekenhuis Zonnestraal
Specialist in oogheelkundige zorg
Oogziekenhuis Zonnestraal biedt hoogwaardige behandelingen
voor alle oogheelkundige aandoeningen. U kunt bij ons ook
terecht voor brilvervangende chirurgie (ooglaserbehandelingen
en lensimplantaties) en ooglidcorrecties. Kijk voor meer informatie
hierover op www.oogziekenhuiszonnestraal.nl

Oog voor u
U krijgt bij Oogziekenhuis Zonnestraal de zorg waar u recht
op heeft: professionele oogheelkunde volgens de modernste
technieken, korte wachttijden en aandacht voor u, uw verhaal
en uw vragen.

Kwaliteit en veiligheid
Oogziekenhuis Zonnestraal heeft als eerste oogziekenhuis in
Nederland het internationale keurmerk Joint Commission
International (JCI) voor kwaliteit en patiëntveiligheid behaald.
Het ziekenhuis heeft in één keer het Gold Seal of Approval van JCI
toegekend gekregen en schaart zich hiermee in de rij van de meest
toonaangevende zorgorganisaties in de wereld. Oogziekenhuis
Zonnestraal doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen tijdens
een bezoek en/of behandeling. U kunt erop vertrouwen dat uw
behandeling veilig verloopt en hieraan bijdragen door de oogarts
goed te informeren over uw klachten, medicijngebruik, leefwijze en
wensen. Voelt u zich vrij vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk
is of als u zich ergens zorgen over maakt.

Klachten en privacyreglement
Oogziekenhuis Zonnestraal beschikt over een klachten- en
privacyreglement. Dit is op onze locaties en via de website
www.oogziekenhuiszonnestraal.nl te verkrijgen.

Contact met
Oogziekenhuis Zonnestraal
Adressen
De adressen van onze locaties kunt u vinden op
www.oogziekenhuiszonnestraal.nl

Algemeen correspondentieadres
Postbus 206, 3800 AE Amersfoort
E-mail: info@oogziekenhuiszonnestraal.nl
Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 877 77 77

Bij spoed
Neemt u contact met ons op via
088 877 77 77 (24 uur per dag).

Locaties
Hoogeveen
Emmeloord
Zaandam

Lelystad

Haarlem
Amsterdam

Hilversum
Amersfoort
Doetinchem

Internationaal keurmerk (JCI)
Joint Commission International
voor kwaliteit en veiligheid.

