Herpees Simple
ex van he
et oog
Wat is H
Herpes Simpllex?
Herpes SSimplex is eeen virus dat infecties verooorzaakt in de
d gevoelszenuwen naar de huid of
slijmvliezzen. Er zijn twee belangrrijke soorten Herpes Simplex Virus (H
HSV):
Type I is de meest vo
oorkomende
e soort. Het iss meestal de
e oorzaak van
n de bekend e koortslip.
Type II iss zeldzamer en
e veroorzaa
akt gewoonl ijk een ontstteking aan de
e geslachtsorrganen (genitale
herpes). Af en toe wordt echter een
e koortslipp ook wel do
oor een HSV type II of eenn genitale he
erpes
door een
n HSV type I veroorzaakt. Oogontsteekingen word
den vooral door HSV typee I veroorzaa
akt.
Koortslip
ppen en oogontstekingen
n door Herpees Simplex ziijn bijna altijd een “oplevving” (reactivvatie)
van een virus dat al veel
v langer in
n het lichaam
m aanwezig is.
i In de loop
p van het leveen doet het grootste
deel van
n alle mensen
n ooit wel ee
en keer een vvirusinfectie op met HSV type I. Zo’n eerste infecctie is
vaak asp
pecifiek en uiit zich als een soort griepp. Soms zie je
e bij zo’n eerrste infectie dde typische herpes‐
blaasjes die je bij reggelmatig teru
ugkerende kooortslip bijvo
oorbeeld ookk ziet. In die blaasjes zit vocht
v
usdeeltjes. Blaasjes kunne
en bij een eeerste infectie
e, bijvoorbee
eld bij kinderren, ook rond
d de
met viru
oogleden optreden.
Het herp
pes virus blijfft daarna voo
or altijd in heet lichaam aaanwezig. HSV
V type I bevi ndt zich mee
estal in
de gevoeelszenuw van
n het aangezzicht aan 1 kaant van het gezicht.
g
Lang
ge tijd is het virus daar min
m of
meer “sllapend”, maaar bij vermin
nderde weersstand steektt het weer de
e kop op . Heet gaat dan weer
w
n leidt dan to
ot een koortsslip of soms een oogontssteking. Dat kan zich hett hele leven lang
delen en
blijven h
herhalen. Dezze ontstekingen treden ddus meestal ook telkens maar aan 1 kkant van hett gezicht,
links of rrechts, op.
Wat is H
Herpes Simpllex oogontstteking?
De meesst voorkomende HSV ooggontsteking iis een terugkkerende ontssteking van hhet hoornvlie
es, het
voorste heldere deel van het oogg. De hoornvvliesontstekin
ngen kunnen
n verschillen de vormen hebben.
h
Een deell van de hoornvliesontste
ekingen heefft te maken met een actieve infectie . Dat is dus zoals
z
hierboveen beschreveen een “ontw
waken” ‐ en zich delen ‐ van het viru
us dat zich slaapend al langer in de
gevoelszzenuw van heet hoornvlies bevond. Diit soort ontsttekingen tree
edt vooral opp in de
oppervlaakkigste laagg van het hoo
ornvlies.
Uw oogaarts kan dan,, vanwege ee
en boomtak‐‐vormige afw
wijking op he
et hoornvliess bij het
oogondeerzoek, wel spreken
s
van een herpes ““‐tak” of “‐dendriet” op het hoornvli es. Zie afbee
elding 1.
Andere ttypen hoornvliesontstekingen, vakerr in de dieperre lagen van het hoornvl ies, hebben vooral te
maken m
met de ontstekingsreactie van het lic haam op hett virus. Zie affbeelding 2.
De duur en ernst van
n de ontsteking kan hierddoor variëren en ook kan
n de reactie oop de behandeling
verschillend zijn.

afb.1. Hoornvlies linker oog met herpes takje
es t.h.v. pupilrandd rechts

afb.2. De onstekings reacctie in het hoornvvlies op een
erugkerende H.S..V. ‐infectie.
te

Verschijnselen
Bij een herpes hoornvliesontsteking wordt het oog rood, het voelt geïrriteerd aan en is gevoelig voor
licht. Patienten kunnen ook heftigere pijn en een slechter zicht hebben in het aangedane oog.
Als de onsteking al eerder een aantal keren terug geweest is, kan een nieuwe ontsteking
(“opvlamming”) soms maar weinig klachten veroorzaken. Vaak was het zicht dan al langer door
littekenvorming minder en was de zenuw door de regelmatige ontstekingen zo aangetast dat de pijn
ook minder is.
Beloop en complicaties.
De meer oppervlakkige onstekingen zijn in het algemeen goed te behandelen en daardoor vaak van
beperkte duur en met maar beperkte gevolgen.
Een herpes‐onsteking van het hoornvlies kan echter ook uitmonden in een aandoening die het
gezichtsvermogen kan bedreigen:
 Naast onstekingen in verschillende lagen van het hoornvlies kan er ook een diepere ontsteking
in andere lagen en structuren van het oog ontstaan.
 Sommige hoornvliesonstekingen kunnen overgaan in chronische zweren die maar moeilijk
genezen.
 Regelmatige terugkerende HSV hoornvliesontstekingen kunnen leiden tot littekenvorming in
het hoornvlies waardoor het gezichtsvermogen kan verminderen.
 Heel af en toe kan een herpesonsteking van een oog zo ernstig verlopen, dat opname met
medicijntoediening via een infuus nodig is.
 Een gelukkig ook maar zeer zelden voorkomende, zeer ernstige diepe hoornvlieszweer kan een
spoedoperatie van het oog nodig maken.
 Bij mensen met een slechte afweer (zoals patiënten met AIDS, of na een orgaantransplantatie,
waarbij afweerremmende medicijnen worden gegeven) kan het virus andere delen van het
lichaam infecteren. Gelukkig gebeurt dit maar hoogst zelden.
Bij een oogontsteking kan verspreiding van het virus naar andere mensen wel plaatsvinden,
bijvoorbeeld via traanvocht of blaasjesvocht. Vrijwel altijd echter is een HSV hoornvliesonsteking
vrijwel altijd een opvlamming van binnenuit. Gemiddeld krijgt (onbehandeld) 1 op de vier mensen
met een HSV hoornvliesontsteking binnen twee jaar een nieuwe ontsteking.
Hoe wordt Herpes Simplex oogontsteking behandeld?
De behandeling hangt af van de uitgebreidheid en het type van de oogontsteking.
 Er wordt medicatie tegen het virus gebruikt, in de vorm van oogzalf of oogdruppels en soms
ook tabletten. Het doel van deze medicijnen is het remmen en rustig krijgen van het virus.
 Het afschrapen van het buitenste deel van het hoornvlies, het epitheel, wordt heel af en toe
ook toegepast om de hoeveelheid virusdeeltjes te verminderen.
 Regelmatig worden daarnaast, vaak samen met de hierboven genoemde virusremmers,
ontstekingsremmers (druppels) gebruikt om de ontstekingsreactie van het lichaam op het virus
af te remmen. Soms worden deze medicijnen ook gebruikt om littekenvorming in het
hoornvlies te verminderen. Het doel van ontstekingsremmers is om het hoornvlies weer
helder(der) te krijgen.
 Afhankelijk van de ernst van de ontsteking, en met name ook als ontstekingen steeds weer
terugkeren en steeds meer littekens achterlaten, kan er soms heel lang doorgegaan worden
met een lage dosis van virusremmers en/of ontstekingsremmers, om nieuwe opvlamming van
de onsteking te voorkomen.
Wanneer er sprake is van ernstigere littekenvorming waardoor het gezichtsvermogen is verminderd,
kan het aanpassen van een harde contactlens in een rustig stadium (verrassend) goed helpen. Bij nog
ernstigere gevallen kan er soms een hoornvliestransplantatie verricht worden.

Belangrijk!
Bij een beginnende ontsteking of twijfel hierover, ook als u dit al vaker heeft meegemaakt, is het
belangrijk om z.s.m. contact op te nemen met uw oogarts of diens vervanger/waarnemer.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van
deze folder nog vragen , stel deze dan aan uw eigen oogarts.
Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de commissie patiëntenvoorlichting van het
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2014 (www.oogheelkunde.org)

