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Wat is cataract of staar?
Cataract is het troebel worden van de eigen ooglens. Door deze  
lensvertroebeling kunnen de lichtstralen het netvlies minder goed  
bereiken. Hierdoor wordt het zicht mistig, minder scherp.

Hoe ontstaat cataract?
Meestal is het vertroebelen van de ooglens een gevolg van  
veroudering van de ooglens. Cataract ontstaat dan geleidelijk aan 
en het kan jaren duren voor u er zelf iets van merkt. Soms gaat het 
proces ook sneller en merkt u in de loop van enkele maanden dat het 
zicht steeds minder  
goed wordt.

Andere oorzaken van cataract zijn:
- gebruik van bepaalde medicijnen zoals cortisonen
- erfelijke aanleg
- ongevallen aan het oog
- sommige ziektes zoals suikerziekte

Wat merkt u?
- wazig, troebel, mistig zicht
-  last van tegenlicht zoals de koplampen van tegenliggers in het  

verkeer
-  veranderingen in brilsterkte (vaak kunnen mensen beter kortbij zien 

zonder bril)
- geen pijn

Wat kan eraan gedaan worden?
Cataract kan enkel verholpen worden door een operatie. Geen  
enkel medicijn kan de ooglens weer klaar en helder maken.

Wanneer is het nodig cataract te opereren?
- Wanneer u last ondervindt in uw dagelijkse bezigheden
-  Wanneer u nog met de wagen rijdt en niet meer voldoet aan  

de wettelijke normen
-  Wanneer de lenszwelling en/of –vertroebeling de gezondheid  

van uw oog in gevaar brengen/brengt.

Hoe wordt cataract geopereerd?
Bij de ingreep wordt de troebele inhoud uit de lenszak verwijderd via 
heel kleine openingen in het oog. Een nieuwe heldere kunstlens wordt 
dan in de lenszak geplaatst.
De ingreep gebeurt onder lokale verdoving. Meestal wordt het oog 
verdoofd met druppels, slechts zeer zelden door een spuitje onder het 
oog.

Een cataractoperatie is dus nog op elke leeftijd mogelijk, u kan uw 
gewone medicijnen blijven gebruiken en hoeft niet in het ziekenhuis 
te overnachten. 
Bloedverdunners (Asaflow, Lixiana, Pradaxa, Eliquis, Marcoumar, 
Sintrom, ....) mogen verder gezet worden, tenzij de verdoving met 
een spuitje gebeurt. Dit is echter zeer uitzonderlijk en zal dan steeds 
gebeuren in overleg met uw huisarts.

De dag van de operatie
De operatie gebeurt in UZ Leuven, campus Gasthuisberg in het 
dagziekenhuis chirurgie.
Het dagziekenhuis bevindt zich in de oranje straat, Poort 6.
U bereikt het dagziekenhuis via de centrale ontvangsthal. Vanuit de 
centrale ontvangsthal volt u de wegwijzers naar de oranje straat, 
Poort 6.
Inschrijven doet u in het dagziekenhuis chirurgie zelf (en dus niet in de 
centrale ontvangsthal).

Bent u minder goed te been? U kan in de centrale ontvangsthal een 
rolstoel gebruiken voor uw verplaatsing.

De ingreep gebeurt in liggende positie, we zorgen dat u zo 
comfortabel mogelijk ligt. Nadat u verdoofd en ontsmet bent, start de 
eigenlijke ingreep, die gewoonlijk 20 minuten duurt. Tijdens de ingreep 
voelt u geen pijn, wel voelt u soms wat water langs uw wang lopen, 
voelt u soms wat druk en ziet u fel licht. 
Na de ingreep wordt het oog afgedekt met een oogschelp, die op 
het oog dient te blijven tot de ochtend na de ingreep.

Na een half uurtje mag u waar naar huis. Het is uiteraard niet 
raadzaam zelf een wagen te besturen!!



Nazorg

Oogdruppels
-  Tobradex oogdruppels 

4 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken 
2 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken

-  Dicloabak oogdruppels 
4 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken 
3 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken

Oogschelp
’s nachts tot 4 dagen na de operatie

Activiteiten
- U mag uw gewone bezigheden uitvoeren met uitzondering van 

zware fysieke of risicovolle inspanningen. U beperkt bukken en  
dragen van zware lasten, zeker de eerste dagen.

- Douchen en haren wassen kan u ook weer voorzichtig doen na 
een tweetal dagen

- U mag niet in het geopereerde oog wrijven.

Controles
Er zal een controle gebeuren na 1 dag, na enkele dagen en na  
ongeveer 1 maand.
De brilaanpassing gebeurt bij de laatste controle.

De eerste week zal het zicht meestal geleidelijk aan beter worden en 
zal het oog minder gevoelig worden.
Als uw oog roder wordt of meer pijn gaat doen, of als uw zicht minder 
goed wordt, moet u steeds contact opnemen met uw oogarts of het  
ziekenhuis.  
Dit kunnen tekens zijn van een beginnende ernstige infectie.

Als u nog vragen heeft kan u mij die altijd stellen!
U kan overdag steeds bellen op 016 89 52 76.
Het dagziekenhuis chirurgie kan u bereiken op 016 34 63 70.
Het Chirurgisch Dagcentrum Oogziekten kan u bereiken op 
016 33 77 20


