
 

     
Datum: November 2013    Versie: 1.0 

 

 
 

Pagina 1 van 3 

Homatropine-oogdruppels 2% FNA 
Fles 5 ml 

Werking en toepassingen 
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
Homatropine oogdruppels  wordt gebruikt voor oogonderzoeken. Homatropine zorgt ervoor dat de pupillen 
verwijden en verhindert dat het oog accommodeert.  

Bijwerkingen 
Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Sommige bijwerkingen zullen vanzelf 
weggaan. Voorbeelden zijn wazig zien, irritatie van het oog, lichtschuwheid en gezwollen oogleden.  

De volgende bijwerkingen ontstaan als het medicijn via uw ogen in uw bloed komt. U kunt dit proberen te 
voorkomen door na het druppelen de traankanaaltjes in de ooghoek een paar minuten dicht te drukken. Zie 
hiervoor rubriek ´Hoe moet ik dit middel gebruiken?´ 

 Hoofdpijn. 
 Blozen. 
 Droge mond. 
 Hartkloppingen. 
 Moeilijk plassen. 
 Duizeligheid. 
 Verwardheid. 
 Koorts. 

Zeer zelden 

 Plotselinge hevige pijn in het oog door een toename van de oogboldruk. Neem onmiddellijk contact 
op met een arts bij plotselinge hevige oogpijn, een rood oog en het zien van kringen rondom 
lichtpunten. 

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 
bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt. 

Gebruik bij andere ziekten of klachten 
Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond 
droger zijn dan normaal  kunt u meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en 
speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een 
ander medicijn geschikter voor u. 

Hoe, wanneer en hoelang? 
Hoe moet ik dit middel gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
  
Hoe? 

 Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek. 
 Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels 

gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen 
door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen 
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beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u eventueel na 
15 minuten toedienen van de druppels weer indoen, tenzij uw oogarts anders heeft geadviseerd.  

 Schud zo nodig het flesje voor gebruik, zie etiket. 
 Neem plaats op een stoel of een bank. 
 Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant. 
 Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt. 
 Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er 

een ‘gootje’ ontstaat. 
 Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog. 
 Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt. 
 Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, 

ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller. 
 Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen. 
 Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht. 
 De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via 

het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één 
minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net 
onder het bobbeltje in de hoek van uw oog. 

 Doe uw oog weer open. 
 Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.       
 Was uw handen nogmaals met water en zeep. 

Vindt u het lastig de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met 
dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen. 
 
Wanneer? 
Operatie of onderzoek: vaak moet u 2 tot 3 dagen voor het onderzoek met deze druppels beginnen. 
  
Autorijden, alcohol, voeding 
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan… 
  
autorijden? 
Deze druppels verminderen het zicht. Rijdt daarom geen auto zolang u hier last van heeft. Het effect van één 
druppel houdt maximaal 4 dagen aan en neemt dan langzaam af. 
 
alcohol drinken en alles eten? 
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. 

Wisselwerking 
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. 

 Sommige oogdruppels tegen glaucoom gaan het effect van homatropine tegen. Overleg met uw 
oogarts welke druppels u samen kunt gebruiken. 

 Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens drie minuten tussen het indruppelen van de 
verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan 
eerst de druppel en vanaf drie minuten daarna pas de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels 
gebruikt: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel 
waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele 
tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel ‘uittraant’. 
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Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met 
uw apotheker of arts. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of 
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. 
 
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk 
terecht. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of 
apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken. 

Wanneer niet gebruiken? 
Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken. 

 Wanneer u overgevoelig bent voor boorzuur en/of benzalkoniumchloride. 
 Wanneer u glaucoom heeft.  

Zie voor meer informatie ook de rubrieken ‘Bijwerkingen’ en ‘Zwangerschap en borstvoeding’.  

Stoppen 
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
U kunt op elk moment in een keer met dit medicijn stoppen. De spieren in het oog zullen dan weer aanspannen.  

Realiseer u dat de effecten op het oog nog een paar dagen kunnen voortduren. U kunt dus nog langere tijd last 
hebben van fel licht en wazig zien. 

Samenstelling 
Wat zit er in dit medicijn? 
Homatropine oogdruppels FNA bevatten per ml  20 mg homatropinehydrobromide. Verder bevatten de 
oogdruppels boorzuur en benzalkoniumchloride. 

Bewaren 
Hoe moet ik het medicijn bewaren? 
Bewaar de oordruppels beneden de 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. De oogdruppels zijn dan houdbaar tot de 
uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Nadat het flesje is aangebroken zijn de oogdruppels 1 week 
houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruikstermijn die op de verpakking staat. U kunt op de verpakking 
noteren wanneer u deze heeft geopend. 
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij uw apotheker. 
  
Laatste herziening: 12-11-2013 
  
Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van 
de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige 
onjuistheid in deze tekst. 
 

 


