Staaroperatie met druppelverdoving

Met deze folder wil het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis u informeren over de
behandeling van staar. Wij adviseren u deze folder voor de behandeling
aandachtig door te lezen.
Voor de operatie
Vragenlijst
Als er een staaroperatie gepland wordt krijgt u aan de balie een vragenlijst mee.
Wilt u deze vragenlijst over uw medische geschiedenis zo volledig mogelijk
invullen en aan de baliemedewerker teruggeven. Eventueel kunt u de vragenlijst
ook in een antwoordenveloppe aan ons opsturen.
Lensmeting
Bij de staaroperatie wordt uw eigen ooglens vervangen door een kunstlens. Om
de sterkte van deze kunstlens te kunnen bepalen is een lensmeting (biometrie)
nodig. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde. Het is pijnloos
en duurt ongeveer 15 minuten. Voor een precieze bepaling van de sterkte van de
kunstlens worden beide ogen gemeten. Er worden géén druppels gegeven die
autorijden belemmeren. Contactlenzen kunnen de lensmeting beïnvloeden.
Daarom vragen wij u ten minste 2 weken voor de lensmeting te stoppen met het
dragen van contactlenzen.
Adviesgesprek kunstlens
Wij gebruiken bij de staaroperatie een standaard monofocale kunstlens. Deze
wordt volledig door de verzekering vergoed. Onze technisch oogheelkundig
assistent zal met u de resterende brilsterkte na de operatie bespreken. Er zijn ook
andere soorten kunstlenzen beschikbaar. De voor- en nadelen van deze
alternatieve kunstlenzen worden besproken. Meer informatie over multifocale of
torische lenzen kunt u vinden op www.oogartsen.nl.
Medicijngebruik
Na uw bezoek aan de polikliniek oogheelkunde wordt u door een medewerker van
het Apotheek Service Punt gebeld om uw medicijngebruik in kaart te brengen.
Oogdruppels voor en na de operatie
U begint twee dagen vóór de operatie met druppelen van het te opereren oog en
u gaat door met druppelen t/m 3 weken na de operatie. Gebruik hiervoor het
onderstaande schema:
Dexamethason 3x per dag 1 druppel (ochtend, middag en avond)
Nevanac 1x per dag 1 druppel (avond)
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De druppels werken ontstekingsremmend en pijnstillend. Het recept krijgt u bij de
bevestigingsbrief. Een druppelinstructie kunt u vinden op www.apotheek.nl/videos.
Indien u al andere druppels gebruikt mag u deze doorgebruiken, tenzij dit anders
is besproken met uw oogarts.
Opnamedag
Wanneer en waar
In uw bevestigingsbrief staat de operatiedatum en hoe laat u wordt verwacht. Op
dit tijdstip kunt u zich melden bij de hoofdingang/receptie van Het van WeelBethesda Ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat u ongeveer 2 tot 3 uur
aanwezig bent in het ziekenhuis.
Eten en drinken
U mag voor deze operatie gewoon eten en drinken.
Medicatie
Breng uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Vergeet met name uw
inhalatiemedicatie en insuline niet. U mag op de dag van opname gewoon uw
gebruikelijke medicatie innemen.
Kleding, make-up, sieraden, gehoorapparaat
Tijdens de operatie houdt u uw eigen kleding aan. Wij adviseren daarom
comfortabele kleding te dragen. Op de operatiekamer is het dragen van sieraden
(horloge, ringen, piercings en armbanden) niet toegestaan. Het beste kunt u uw
sieraden thuis laten. Ook wordt u gevraagd geen make-up, nagellak of
kunstnagels te dragen. Neem uw gehoorapparaat wel mee naar het ziekenhuis.
Vlak voor de operatie kunt u het gehoorapparaat aan de zijde van het te opereren
oog uit doen. Het gehoorapparaat aan de andere zijde mag inblijven.
Begeleiding
Na de operatie kan u niet zelf naar huis rijden. U heeft een begeleider nodig die u
naar huis kan brengen. De begeleider kan in de grote hal op u wachten.
Op de afdeling
Nadat u zich gemeld heeft bij de hoofdingang/receptie wordt u naar de afdeling
dagopname verwezen. U wordt door een verpleegkundige ontvangen. Op de
afdeling kunt u ontspannen gaan zitten of liggen in een zorgstoel. Van de
verpleegkundige krijgt u een haarnetje en schoenbeschermers.
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Verdoving
De verpleegkundige druppelt uw oog met verdovende druppels en met een
druppel om de pupil wijd te maken. Als de druppels goed zijn ingewerkt wordt u in
een operatiestoel door een medewerker naar het operatiecomplex gereden.
Tijdens de operatie
In de operatiekamer wordt u ontvangen door het operatieteam. Uw oogarts zal
alles in gereedheid brengen om de operatie veilig en steriel te kunnen verrichten.
Er wordt een buisje dat lucht blaast in de buurt van uw neus en mond geplaatst.
Daarna wordt u bedekt met een operatielaken. Er komt een klemmetje tussen de
oogleden van het oog dat geopereerd wordt om te zorgen dat u niet meer kunt
knipperen. Tijdens de operatie hoort u nog omgevingsgeluiden en merkt u dat de
oogarts bezig is. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. De oogarts verwijdert
de troebele ooglens en vervangt deze door een kunstlens. De operatie duurt
ongeveer 15 tot 30 minuten. Na de operatie krijgt u zalf in het oog en wordt er een
beschermend kapje over het oog geplakt.
Na de operatie
Na de operatie wordt u teruggebracht naar de afdeling dagopname. Daarna kunt u
het ziekenhuis verlaten. Het oogkapje blijft op tot de volgende ochtend.
Dag na de operatie
De volgende ochtend na de operatie mag het oogkapje verwijderd worden. Maak
de huid rondom het geopereerde oog voorzichtig schoon met een steriel gaasje
met kraanwater. Vervolgens gaat u verder met het druppelschema door
Dexamethason (3x per dag) te druppelen. ’s Avonds druppelt u Nevanac.
Controle
Binnen 3 dagen belt de poli assistente u op om te vragen hoe het gaat. U kunt
dan zelf ook vragen stellen. De eindcontrole op de poli vindt na ongeveer 4 weken
plaats. De afspraken vindt u in de bevestigingsbrief van de operatie.
Leefregels na de operatie
Het belangrijkste is dat u het oog goed beschermt. De eerste week plakt u voor
het slapen het oogkapje op om te voorkomen dat u erin wrijft. Het is de eerste
weken sowieso belangrijk niet in het oog te wrijven. Om dit te voorkomen kunt u
overdag uw eigen bril of een beschermbril dragen. Na de operatie mag u bukken,
tillen, fietsen of sporten, maar wij adviseren de eerste week zware lichamelijke
inspanning te vermijden. Wij raden aan bal- en contactsporten, zwemmen en
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saunabezoek pas 4 weken na de operatie te hervatten. Douchen en haren
wassen is geen bezwaar, maar let op dat er geen shampoo in het oog komt en dat
u niet op het oog drukt bij het afdrogen. Na 2 weken mag u weer make-up dragen.
Autorijden
Autorijden is direct na de operatie niet mogelijk. Als het zicht weer hersteld is en
er geen dubbelbeelden zijn kunt u weer autorijden.
Werken
Werken is geen bezwaar na de operatie, maar als u pijn heeft of wazig ziet kan dit
de werkzaamheden belemmeren. Zwaar lichamelijk werk dient minimaal 1 week
uitgesteld te worden.
Aanmeten nieuwe bril
Bij het herstel na de staaroperatie zal de sterkte van de bril wisselen. Daarom
adviseren wij om 6 weken te wachten met het aanmeten van een nieuwe bril. Tot
die tijd kunt u uw oude bril dragen. Als dit erg hinderlijk is gaat u in overleg met uw
opticien voor een tijdelijke oplossing.
Risico’s staaroperatie
Een staaroperatie is één van de meest veilige operaties. Bij meer dan 97% van de
patiënten verlopen zowel de operatie als het herstel zonder problemen. Toch
kunnen er tijdens of na de operatie complicaties optreden. Meestal betekent dit
voor u dat het herstel van het zicht goed, maar langzamer verloopt. Het is normaal
dat het zicht de dag na de operatie wat wazig is. Ook het oogwit kan flink rood
zijn. Vaak is er een beurs gevoel, lichte irritatie of het gevoel alsof er een
zandkorrel in het oog zit. In eerste week na de operatie horen deze klachten
geleidelijk te herstellen.
Risico’s tijdens operatie
In een enkel geval lukt het niet om alle lensresten te verwijderen of lukt het niet
om een kunstlens te plaatsen. Heel soms is een tweede operatie nodig om dit te
herstellen.
Risico’s na operatie
Een zeldzame complicatie 1:2000 van een staaroperatie is het optreden van een
infectie door een bacterie. Als dit optreedt merkt u dat het oog enkele dagen na de
operatie steeds meer pijn gaat doen, roder wordt en het zicht steeds waziger
wordt. U neemt dan direct contact op met het ziekenhuis. Andere problemen die
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na de staaroperatie kunnen ontstaan zijn een verhoogde oogdruk, zwelling van
het hoornvlies of netvlies, of een netvliesloslating. Als u 1 van onderstaande
alarmsymptomen heeft, of als u klachten heeft die u niet vertrouwt, neem dan
contact op met het ziekenhuis.
Alarmsymptomen
 Toename van pijn en/of roodheid
 Toename van wazig zicht
 Toename van zwevende vlekken en/of lichtflitsen
 Geen ronde pupil
Nastaar
Ongeveer 10-30% van de patiënten krijgt in de maanden of jaren na een
staaroperatie last van nastaar. Dit betekent dat het lenszakje achter de kunstlens
troebel is geworden. Het zicht kan daardoor steeds waziger worden. Met een
pijnloze laserbehandeling kan dit verholpen worden.
Contact
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd voor de operatie aanwezig bent. Als u op het
afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.
Secretariaat oogheelkunde: maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur:
T 0187 60 71 64.
Wijzingen doorgeven
Als er voor de operatie veranderingen zijn in uw gezondheidstoestand, wilt u deze
dan doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een recente opname in een
buitenlands ziekenhuis of symptomen van een COVID besmetting.
Secretariaat oogheelkunde: maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur:
T 0187 60 71 64
Spoed klachten
Polikliniek oogheelkunde, maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur:
T 0187 60 71 60
Buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp:
T 0187 60 72 90
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Overige vragen
Polikliniek oogheelkunde, maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur:
T 0187 60 71 60
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Op www.thuisarts.nl vindt u meer informatie over staar.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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