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cataract
Wat is cataract?
Wanneer uw oogarts u meldt dat u cataract heeft betekent dit dat de ooglens troebel 

wordt. Patiënten met cataract zien alsof ze kijken doorheen een mat glas of door een 

waterval. Het woord ‘cataract’ komt dan ook van het Griekse woord ‘waterval’.

U ervaart een minder scherp zicht en de kleuren vervagen. Alles wordt minder contrast

rijk en soms zal u dubbel zien met het aangedane oog. Soms wordt het moeilijker nog 

te zien bij fel zonlicht of in het duister. Een sterkere bril zal dan niet meer helpen.

Gezond oog

Oog met cataract

Heldere lens

Lens aangetast  
door cataract



Bij wie komt het voor?
Meestal treedt cataract op bij personen 

vanaf 65 jaar, doch jongvolwassenen en  

kinderen kunnen eveneens cataract  

krijgen. Andere oorzaken kunnen zijn: 

D Suikerziekte, endocrinologische  
aandoeningen

D Langdurige inname van cortisone

D Erfelijkheid

D Trauma, bijvoorbeeld na een val  
of slag op het oog

D Oogziekten zoals glaucoom of  
regenboogvliesontsteking

D Vroegere oogchirurgie

D Kankerbehandeling4
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Vooronderzoek
Er wordt een uitgebreid oogonderzoek ver

richt. Bij dit onderzoek wordt behalve de 

visus en de oogdruk, ook de sterkte van de 

implant bepaald. Tevens wordt een bepaling 

van de hoornvlieskwaliteit verricht. Er wordt 

eveneens een netvliesonderzoek uitgevoerd 

door een niet verwijde pupil met de OCT 

(optical coherence tomography), waarop we 

de gele vlek kunnen bestuderen. Al deze 

testen zijn pijnloos. 

Aan het secretariaat zal u de nodige docu

menten bestemd voor het ziekenhuis/ope

ratie ontvangen. Deze mogen thuis worden 

ingevuld en dienen meegebracht te worden 

de dag van de operatie.

Aangezien de ingreep gebeurt onder drup

pelanesthesie en volledig bloedloos is, mag u 

uw behandeling met bloedverdunners verder 

zetten. Bij een cataractingreep mag de eigen 

medicatie genomen worden de dag van de 

operatie, behalve prostaatmedicatie. Deze 

kan invloed hebben op de ingreep. Gelieve 

deze indien mogelijk, na overleg met uw 

huisarts, 1 maand op voorhand te stoppen.

Bij iedere ingreep dient u eerst de huisarts 

te raadplegen voor een ECG en een bloed

analyse. Gelieve de resultaten zelf mee te 

brengen naar het ziekenhuis (niet laten 

opsturen per post).
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Wanneer wordt het tweede 
oog geopereerd?
Aan het secretariaat zal een operatie

afspraak worden vastgelegd voor uw 

tweede oog indien dit eveneens is aange

tast door cataract. Deze ingreep kan even

tueel plaatsvinden één of twee weken na 

de eerste behandeling. Het is ook mogelijk 

om beide ogen op hetzelfde moment te 

opereren. Dit gebeurt dan in het Eyecenter 

Latem of LVC Drongen. 

Druppels voor operatie
U krijgt een voorschrift voor kunsttranen 

en ontstekingsremmende druppels, die u 

D 3 x daags

D 1 druppel

D 3 dagen

vóór de operatie dient te starten.
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De dag van de operatie
U mag een licht ontbijt nemen bij druppel

verdoving en nuchter blijven bij algemene 

verdoving en uw gebruikelijke medicatie 

innemen. Let er evenwel op geen makeup 

te gebruiken voor de operatie.

U wordt verwacht in het ziekenhuis op 

het uur dat u werd meegedeeld door het 

secretariaat. U laat zich best begeleiden 

door iemand, of in elk geval afhalen door 

iemand die u naar huis kan brengen.

Hoe gebeurt de operatie?
De troebele lens wordt vervangen door 

een kunstlens, ook implant genoemd. Dit 

gebeurt op ambulante basis, dus u dient 

slechts een drietal uur in het ziekenhuis 

te vertoeven. De ingreep gebeurt onder 

druppelverdoving, dus er zijn geen inspui

tingen rond het oog nodig. In uitzonderlijke 

omstandigheden kan de ingreep doorgaan 

onder algemene verdoving.
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U krijgt een baxter, hartmonitoring en wat 

zuurstof via een neusbril zodat u tijdens 

de ingreep rustig kan ademen. De ingreep, 

welke volledig pijnloos verloopt, duurt een 

15 à 20 minuten en de oogarts zal u inlichten 

over het geluid dat u hoort tijdens het aspi

reren van de lens. De incisie in het hoorn

vlies bedraagt maximaal 2,2 mm, hechtingen 

zijn dus niet nodig.

Welke apparatuur?

De gebruikte techniek is de facoemulsifi

catie techniek (fakos = lens; emulsificatie = 

verbrijzelen met ultrageluidsgolven).  

De lens wordt verwijderd met de allernieuwste 

technologie waarbij we gebruik maken van 

een torsionele beweging van de facotip, om 

alzo met ultrageluid de lens te verbrijzelen 

en op te zuigen. 

De dag na de ingreep is het zicht bijna vol

ledig hersteld.
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Implantkeuze/type lens

1 | Klassieke lens

Lens waarmee u goed kan zien op afstand 

maar waarbij u nog een leesbril nodig 

heeft. Na het verwijderen van de lens 

wordt deze vervangen door een acrylic 

implantlens. Deze plooibare lens wordt in 

het lenszakje geïnjecteerd met een injec

tor doorheen de kleine opening. De incisie 

wordt niet gehecht omdat ze zo klein en 

waterdicht is. Op het einde van de ingreep 

wordt antibiotica ingebracht in het oog ter 

preventie van infecties.

2 | Klassieke torische lens

Lens waarmee u goed kan zien op afstand 

en die het astigmatisme corrigeert, maar 

waarbij u nog een leesbril nodig heeft.

Astigmatisme is een cilindrische afwijking 

en komt vaak voor, zowel bij kinderen als 

bij volwassenen. Als u astigmatisme hebt, 

heeft u problemen met ver én dichtbij 

zien. Dat komt omdat het hoornvlies niet 

rond is, maar ovaal. Vergelijk het met een 

rugbybal, in plaats van een voetbal. Dit 

vervormt uw beeld: een rond voorwerp 

ziet u dan eerder ovaal. Deze lens wordt 

op maat gemaakt en vereist een kleine 

eigen opleg.

➊ ➋
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3.2 Multifocale lens

Deze lens laat je toe om goed te zien  

voor ver als dichtbij. Nadien hoef je geen 

bril te dragen. U zal wel vaker een zonne

bril moeten dragen dan voorheen. De lens 

bezit concentrische ringen waardoor de 

patiënt op drie focuspunten scherp kan 

zien: op lees afstand, PCafstand en in de 

verte. Deze lens is dus trifocaal. Sommige 

patiënten hebben na de ingreep tijdelijk 

last van halo’s omheen een lichtpunt.  

Deze lens wordt op maat gemaakt en 

wordt niet terugbetaald door de mutua

liteit en vereist een eigen opleg.

3 | Progressieve lens

Indien u goed wenst te zien voor zowel 

ver, tussenafstand als dichtbij, kan een 

progressieve lens worden geïmplanteerd.

3.1 EDOF lens (extented depht of focus)

De lens zorgt voor een goed zicht voor 

de verte en op PCafstand, maar vereist 

nog een leesbril voor de kleine zaken. 

Deze lens veroorzaakt geen halo’s omheen 

de lichten echter soms wel een schaduw 

naast een lichtbron. Dit is meestal een tij

delijk fenomeen. Deze lens wordt op maat 

gemaakt en wordt niet terugbetaald door 

de mutua liteit en vereist een eigen opleg.
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Na de ingreep
Onmiddellijk na de ingreep krijgt u  

ontsmettende druppels in het oog en  

een beschermende oogschelp. De nodige 

druppels voor de nabehandeling krijgt  

u mee naar huis. Eens u thuis bent mag  

u eten en drinken en de dagelijkse activi

teiten hernemen, inclusief televisie  

kijken.

U krijgt een drukverlagend pilletje mee,  

die u mag nemen bij het avondeten.

’s Avonds dient het geopereerde oog voor 

het eerst te worden ingedruppeld volgens 

een meegegeven schema. 

De oogschelp dient te worden terugge

plaatst tot de volgende ochtend. U mag 

de schelp verwijderen vooraleer u op 

controle komt. 

D Zware fysieke inspanningen zijn  

te vermijden

D Nog één week slapen met  

de oogschelp

D Bij discomfort druppelen met  

de kunsttranen

D Goede zonnebril ter bescherming 

van de sterke UV straling 
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Nacontrole?
De dag na de operatie volgt een controle.

Gedurende 4 weken dienen antibiotica 

druppels en ontstekingsremmende druppels 

te worden ingebracht. Volgens het afbouw

schema dat u kan terugvinden bij uw docu

menten. Dit mag u zelf doen, of eventueel 

uw partner. Indien nodig kan hiervoor ook 

de thuisverpleging komen. Hiervoor dient 

dan wel een verpleegvoorschrift te worden 

gevraagd aan de dokter.

Enkele dagen later volgt een tweede con

trole om na te gaan of er geen mogelijke 

infectie optreedt. Na 4 weken volgt tenslotte 

een afsluitende controle waarbij eventueel 

een bril kan worden voorgeschreven.
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Resultaten en complicaties
Cataractoperatie is de meest frequent uit

gevoerde ingreep bij de mens en heeft ook 

de meeste slaagkans in de geneeskunde. 

In meer dan 99% der gevallen is er een 

duidelijke verbetering na de ingreep.

Het risico van de ingreep behelst het 

eventueel optreden van een bloeding of 

infectie (minder dan 1 op 3000 operaties) 

welke in de regel op te lossen is met anti

biotica behandeling of eventueel spoelen 

van het oog (vitrectomie). 

We werken in operatiesettings onder 

laminaire airflow, waarbij kiemvrije lucht 

op het operatieveld terecht komt, dit om 

de veiligheid nog te verhogen.

Tijdens de ingreep kan soms een scheurtje 

optreden van het achterste kapsel van 

de lens waardoor de ingreep iets langer 

kan duren omdat het glasvocht dan moet 

gespoeld worden. Bij een scheur kan het 

zijn dat een stukje van de lens naar achter 

valt, dit dient dan in 2de tijd verwijderd te 

worden met behulp van een vitrectomie.

Het herstel van de visus kan dan iets langer 

duren. Deze complicatie is zeer zeldzaam.

Er bestaat een risico op drukstijging. Dit 

wordt tijdens de eerste postoperatieve 

controle opgemerkt en behandeld. 

De meest frequente complicatie is het 

optreden van nastaar wat inhoudt dat 

het zicht na enkele maanden of jaren 

terug troebel wordt.

De oorzaak is de opacificatie van het 

achterkapsel van het lenszakje (frequen

tie ongeveer 30%). De behandeling is 

eenvoudig en wordt uitgevoerd met de 

Yaglaser.

Dit is een pijnloze éénmalige therapie 

welke slechts enkele minuten duurt en 

waarna het zicht terug volledig herstelt.
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Samenvatting
Cataractchirurgie met facoemulsificatie 

onder druppelanesthesie is een efficiënte 

en veilige techniek. We bekomen voor

spelbare resultaten dankzij een nauwgezet 

voor onderzoek uitgevoerd met de meest 

geavanceerde diagnostische apparatuur en 

hoogopgeleide optometristen. Omdat we 

via een minimale incisie werken dienen geen 

hechtingen te worden geplaatst.

De dag na de ingreep kan de patiënt reeds 

vrij scherp zien en zijn dagelijkse activiteiten 

hernemen.



FAQ
D Mag ik na een lensimplantatie  

zwemmen?

 Best wacht u 3 weken alvorens te  

zwemmen. Dan pas is de microincisie 

perfect genezen.

D Wanneer mag ik na mijn operatie 

een vliegtuig nemen?

 Dit mag reeds na één week. Wel is het 

nuttig om elk uur kunsttranen te ge

bruiken tijdens de vlucht. Anders wordt 

het hoornvlies te droog.

D Mag ik onmiddellijk na de operatie 

make-up gebruiken?

 Neen, best 2 weken wachten met make

up. Bij het reinigen van de oogleden 

zou u het hoornvlies kunnen raken met 

beschadiging tot gevolg.

D  Wanneer mag ik douchen  

na de ingreep?

 U mag de volgende dag al douchen  

echter de ogen moet u dan voorzichtig 

met een handdoek drogen zonder hard 

in het oog te wrijven! Let op, de sproeier 

niet rechtstreeks op uw gelaat. 15

D Kan ik direct na de operatie 

sporten?

 Wandelen en fietsen mag de dag 

nadien al, echter met intensief 

sporten wacht u toch best een 

drietal weken.
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