
                                                  Informatiebrochure Cataract 
 

 
1. Wat is cataract? 

De doorschijnende lens in het menselijk oog bevindt zich achter de pupil. De functie van deze 

lens is om het licht te concentreren op het netvlies. Men spreekt van cataract (staar) 

wanneer de lens troebel, en de beelden wazig worden. (oorzaken: ouderdom, diabetes, 

cortisone gebruik…) 

Cataract ontwikkelt zich meestal zeer geleidelijk aan over jaren maar soms kan het proces 

sneller gaan, vooral het zicht in de verte wordt waziger met lichtschuwheid) 

 

Behandeling: Er bestaat geen medicatie die cataract kan voorkomen of behandelen. De enige 

behandeling is een chirurgische ingreep waarbij men via een heel kleine snede in het oog de 

troebele lens van de patiënt verwijdert en vervangt door een kunstlens (het lensimplant). 

 

Resultaat op lange termijn: De kunstlens moet normaal gezien nooit meer vervangen 

worden. Bij een derde van de patiënten kan het lenszakje waarin de kunstlens geplaatst 

wordt ook troebel worden, maanden of jaren na de ingreep (secundaire cataract of nastaar, 

kan vlot behandeld worden met laser). 

 

Verwikkelingen: Belangrijke verwikkelingen bij een cataractingreep zijn zeer zeldzaam, maar 

zij kunnen soms een nieuwe ingreep noodzakelijk maken. 

De voornaamste  ernstige verwikkelingen zijn infectie, bloeding in het oog, zwelling van het 

hoornvlies of het centrale netvlies, netvliesloslating, een scheurtje in het lenszakje (met 

glasvochtverlies) 

Andere minder ernstige verwikkelingen zijn o.a vertraagde heling van de insnede, 

voorbijgaande bloeduitstorting van het oogwit of ooglid, allergie op de oogdruppels, het 

waarnemen van ‘vliegjes’, overgevoeligheid voor licht, lichte ontstekingen van het oog, 

verhoogde oogdruk, astigmatisme (vervorming van het hoornvlies)…. 

 

2. Het verloop van de ingreep. 

Verdoving: de meeste cataractoperaties worden gedaan onder lokale verdoving door middel 

van druppels. De druppels worden toegediend net voor de ingreep. Tijdens de ingreep kan 

de patiënt dan nog wat zien en merkt hij wel dat de chirurg bezig is maar voelt geen pijn. 

Patiënten die erg zenuwachtig zijn kunnen een kalmeermiddel krijgen maar deze middelen 

mogen niet door de patiënt zelf ingenomen worden. In enkele uitzonderlijke  gevallen kan de 

verdoving gebeuren via een inspuiting rond het oog. Algemene verdoving wordt enkel 

gedaan bij grote uitzonderingen op medische indicatie. 

Daghospitalisatie of hospitalisatie; de meeste cataractoperaties gebeuren in het daghospitaal 

waarbij de patiënt gedurende 3 uur in het ziekenhuis verblijft. In speciale gevallen kan me 

hospitalisatie overwegen. 

 

3. Kosten van een cataractingreep 

Een tweetal maanden na de ingreep stuurt het daghospitaal een factuur op met de details 

van de kostenstructuur: de verblijfskosten van de dagchirurgie, de gebruikte medicatie en 

wegwerpmateriaal, de implantlens (die voor een deel terugbetaald wordt door het RIZIV), 

diverse kosten. 



Bij elke bedrag wordt vermeld wat en laste valt van het RIZIV en wat ten laste valt van de 

patiënt. De totale kostprijs voor iedere patiënt in ons land komt zo bij benadering op 350 

euro. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft zal deze waarschijnlijk instaan voor dit 

bedrag. 

Nb: de operatie zelf wordt volledig terugbetaald door het Riziv (= het honorarium van de 

oogarts) 

 

4. Praktische informatie 

Breng mee: identiteitskaart, hospitalisatiedocumenten van de verzekering, en verslag van 

huisarts. 

Bloedverdunners moeten niet gestopt worden, U moet nuchter zijn vanaf middernacht de 

avond ervoor en alle medicatie mag verder worden genomen de ochtend van de ingreep  

met een beetje water. 

 

De dag van de ingreep.  

De operatie zal gebeuren door oogarts Dr. De Brauwer in Brussel in de ONE-DAY CLINIC( 

Clinique de la Basilique) adres: Pangaertstraat 45-47, 1083 Ganshoren U krijgt een 

wegbeschrijving mee van Diest naar het ziekenhuis te Brussel  

U mag zelf niet naar huis rijden na de ingreep en ook niet de dag erna. 

Na de operatie ontvangt u van de verpleging de medicatie die nodig is als nazorg van de 

ingreep. 

 

Nazorg 

Lichte pijn of ongemak is niet abnormaal na de ingreep. Hierdoor kan 1 of 2 tabletten 

paracetamol ingenomen worden. Bij hevige pijn of ongerustheid kan u steeds contact 

opnemen met uw oogarts. 

Vermijd water en stof in de ogen gedurende 1 week na de ingreep en doe geen zware fysieke 

inspanningen. 

Het zicht en eventuele ongemakken zullen geleidelijk verbeteren in de weken na de ingreep. 

Als het zicht echter duidelijk achteruitgaat, het oog roder of pijnlijker wordt , moet u 

onmiddellijk een oogarts raadplegen…dit kan o.a wijzen op een ernstige infectie. 

Een maand na de ingreep kan er een nieuwe bril voorgeschreven worden. 

 

 

 

 

Ik, ………………………………………………………………….ondergetekende, verklaar dat de 

aard van de risico’s van de voorgestelde ingreep mij mondeling werden uiteengezet 

in door mij verstane bewoordingen en dat mij een bevredigend antwoord werd 

gegeven op alle gestelde vragen. Mij werd voldoende bedenktijd gegeven en ik geef 

hierbij mijn toestemming tot het uitvoeren van de voorgestelde ingreep  

 

Handtekening    Datum. 
 

 


