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Toedienen van oogdruppels 

Omschrijving 
De oogdruppel wordt uit een oogdruppelflesje in het ‘gootje’ toegediend dat ontstaat door het onderste ooglid 
met de wijsvinger naar beneden te trekken. 
 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
- Dien de medicijnen volgens voorschrift toe. 
- Dien, indien de cliënt ook oogzalf gebruikt, eerst de oogdruppels toe. Wacht 5 minuten en breng dan de 

oogzalf aan. 
- Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. 

Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. 
- Neem kennis van de informatie op de bijsluiter(s). 
- Oogdruppelvloeistof is gevoelig voor bacteriële verontreiniging. De druppelopening mag niet in aanraking 

komen met de huid of oogharen. 
- Verwijder eerst de contactlenzen. Het conserveermiddel in de oogdruppel kan de lenzen troebel maken en 

lenzen kunnen ervoor zorgen dat de oogdruppel niet goed in het oog terechtkomt. Harde lenzen kunnen 
direct na het druppelen weer in; zachte lenzen mogen pas 30 minuten na het druppelen weer in. 

- Druppel in liggende houding als de cliënt moeite heeft met het achterover buigen van het hoofd. 
- Houd bij het druppelen zoveel afstand dat de druppel geen vochtzuiltje kan vormen met het oog. 
- Breng slechts één oogdruppel tegelijk in het oog aan. 
- Hanteer bij toedienen van meerdere soorten oogdruppels de volgorde volgens voorschrift arts. 
- Wacht bij het toedienen van meerdere soorten oogdruppels in één oog ongeveer 5 minuten tussen de 

verschillende oogdruppels zodat de vloeistof zich over het oog kan verdelen. 
- Verspreid, bij meer dan één keer per dag druppelen, de tijden zoveel mogelijk gelijkmatig over de dag. 
- Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

De oogdruppel komt naast het oog terecht. Veeg de druppel weg en herhaal de handeling. 

Verwijzingen 
- Achtergrondinformatie: oogdruppels, houdbaarheid, medicijnafval, medicatieveiligheid. 
- Richtlijn: handhygiëne. 

Benodigdheden 
- toedienlijst 
- handdoek voor cliënt 
- oogdruppels in oogdruppelflesje 
- gaasje of papieren zakdoek
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Vraag de cliënt de handen te wassen en goed te drogen (voor het afdrukken van de traanpuntjes). 

3 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

4 Controleer het medicijn met toedienlijst en gegevens van cliënt. 

a Controleer het medicijn in het flesje op de volgende aspecten: 

- naam en geboortedatum van de cliënt 

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst op de volgende aspecten: 

- soort 

- dosering 

- tijdstip van toediening 

5 Ga na of beide ogen gedruppeld moeten worden. 

6 Vraag de cliënt de contactlenzen (indien aanwezig) te verwijderen. 

7 Ga na of het ooglid schoon/vrij is van secreet. 
Als het oog niet schoon is: Maak het oog schoon met een gaasje en kraanwater van buiten naar binnen. 

8 Schroef de dop van het flesje oogdruppels. 

9 Ga achter de cliënt staan. 

10 Vraag de cliënt te gaan zitten, het hoofd achterover te buigen en naar boven te kijken en laat het hoofd van 
de cliënt tegen je buik rusten. 

11 Neem het flesje oogdruppels in een hand, zoals je een pen vasthoudt. 

12 Steun met de hand op de slaap van de cliënt en houd het flesje boven het oog (raak het oog, de oogleden 
en de wimpers niet aan). 

13 Laat de cliënt een ‘gootje’ maken door met de wijsvinger het onderste ooglid naar beneden te trekken. Doe 
dit eventueel zelf met de duim van de vrije hand. 

14 Knijp in het flesje en laat één druppel in het ‘gootje’ vallen. 

15 De cliënt kan het hoofd terug buigen. 

16 Vraag de cliënt het oog te sluiten (niet dicht knijpen). Laat de cliënt ten minste 1 minuut de traanbuis 
dichtdrukken, door zachtjes net onder het kleine harde bobbeltje in de binnenhoek (aan de neuskant) te 
drukken. 

17 Verwijder zo nodig met een gaasje of papieren zakdoek de overtollige vloeistof in één beweging van buiten 
naar binnen. 

18 Herhaal (indien voorgeschreven) de stappen 7 t/m 17 met het andere oog. 

19 Herhaal (indien voorgeschreven) de stappen 7 t/m 17 met een andere oogdruppelvloeistof na 5 minuten. 

20 Ruim de materialen op. 

21 Pas handhygiëne toe. 

22 Noteer, indien het flesje voor de eerste keer geopend wordt, de datum van opening op het etiket van het 
flesje. 

23 Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en bevindingen. 


