PATIËNTENINFO

Kunst met de kunstlens
Een focus op cataract
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Geachte heer
Geachte mevrouw
Wij verwachten u binnenkort in AZ Maria Middelares voor een
cataractoperatie.
In deze brochure trachten we u zo goed mogelijk uit te leggen wat deze
ingreep inhoudt. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel
dan niet om uw arts te contacteren. De contactgegevens vindt u onderaan
deze pagina.
Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

Dr. Isabelle Verhaeghe
Dr. Fien Witters
Dr. Kristien Hoornaert

AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
Tel.: 09 246 87 02
Privépraktijk “Gents Oogcentrum”
Kortrijksesteenweg 388
9000 Gent
Tel.: 09 225 77 00
E-mail: info@gentsoogcentrum.be
website: www.gentsoogcentrum.be
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1

WAT IS CATARACT?

In het oog bevindt de lens zich
achter de pupil en achter het
regenboogvlies (iris). De lens is
omgeven door een heel dun kapsel
en hangt met zeer fijne vezels op
binnenin het oog.
Normaal is de ooglens volledig
transparant, maar als ze
troebel wordt, spreekt men
van cataract of staar. Meestal
treedt cataract op als gevolg van
veroudering. Andere oorzaken
zijn medicatie (o.a.cortisone),
diabetes, erfelijkheid, trauma,
oogontstekingen, aangeboren…
Cataract ontwikkelt zich meestal
op beide ogen en kan langzaam of
snel evolueren. Het verloopt
meestal niet gelijkmatig. Dit
varieert van oog tot oog en van
patiënt tot patiënt.

/5

2 SYMPTOMEN VAN CATARACT
Cataract veroorzaakt een verminderd zicht.
Patiënten klagen van wazig zicht, mist
voor de ogen, de indruk door een mat
glas te kijken of dat hun bril steeds
vuil is. Lezen gaat minder goed en
personen op afstand herkennen
wordt moeilijker. Sommige patiënten
zijn sterk gehinderd door fel zonlicht
en zien soms zelfs dubbel.
Als cataract zich ontwikkelt tot
een totale cataract, onderscheiden
patiënten enkel nog licht en donker.
De pupil ziet er dan witgrijs uit.

3 DIAGNOSE
De oogarts stelt cataract vast tijdens de consultatie met de spleetlamp of
biomicroscoop. Zo kan de ernst van de staar bepaald worden, alsook de
evolutie opgevolgd worden.
Er bestaan verschillende soorten cataract, dit naargelang de plaats van de
lensvertroebeling:
• nucleair: vertroebeling van de centrale lenskern;
• corticaal: vertroebeling van de lensschors;
• totaal: vertroebeling van de gehele lens.
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4 BEHANDELING
Een operatie is de enige doeltreffende behandeling van cataract.
De cataractextractie (= verwijderen van de aangetaste ooglens) is op dit
moment de frequentst uitgevoerde operatie bij de mens en ook de operatie
die de beste slaagkansen heeft. De beslissing tot een operatie wordt
hoofdzakelijk bepaald door de visuele hinder en klachten van de patiënt.
De cataractoperatie bestaat uit 2 belangrijke delen:
• De phaco-emulsificatie: door ultrasone trillingen (= met hoge tonen,
niet hoorbaar voor de mens) wordt de lens verpulverd. Deze kleine
lensdeeltjes worden meteen weggezogen uit het oog.
• De lensimplantatie: eens de lens verwijderd is, wordt een kunstlens in de
plaats gezet.
Deze beide stappen gebeuren door een zeer kleine insnede in de oogbol
tussen 2 mm (“micro incision”) en 3 mm (“small incision”).
Door deze operatietechniek kan de patiënt meestal bijna onmiddellijk
veilig het ziekenhuis verlaten en kan hij de volgende dag zijn dagelijkse
bezigheden hernemen.
De ingreep gebeurt bijna altijd onder lokale verdoving met oogdruppels. In
uitzonderlijke gevallen is algemene narcose noodzakelijk.
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5 EEN KUNSTLENS OP MAAT VOOR ELK OOG
Na het verwijderen van de
cataract plaatst de arts een
kunstlens in het oog. Zo komt
een heldere lens in plaats
van de troebele lens. Zo
wordt het ook mogelijk de
gezichtsafwijkingen van het oog
te corrigeren. De sterkte van
de lensimplant wordt vóór de
operatie berekend op basis van
een nauwkeurige meting van
de lengte en kromming van de
oogbol.
Er bestaan verschillende lensimplanten.
Monofocale kunstlens: die wordt meestal ingeplant. Bij deze lens wordt
gestreefd naar een zo goed mogelijk vertezicht zonder bril. Om te lezen
blijft een bril noodzakelijk. Andere mogelijkheden kan u bespreken met uw
oogarts.
Torische kunstlens: deze lens corrigeert het astigmatisme van het
hoornvlies (= de kromming van het hoornvlies is niet regelmatig maar in
één richting vlakker dan in de andere richting). Hiervoor zijn bijkomende
onderzoeken vóór de operatie nodig (topografie) om de kunstlens precies in
de juiste asrichting te plaatsen voor een optimaal resultaat.
Multifocale kunstlens: bij patiënten die goed ver en dicht wensen te zien
zonder bril. Een multifocale lensimplant heeft een focus van ver en van
dicht waardoor gelijktijdig twee beelden van het gefixeerde object worden
gevormd op het netvlies: een scherp beeld en een wazig beeld. Deze
gelijktijdige waarneming van twee beelden (scherp en wazig) kan storend
zijn en vraagt een aanpassing van de hersenen om het wazig beeld uit te
schakelen.
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Deze adaptatie kan soms enkele maanden duren. Bij schemerlicht en
’s nachts kunnen lichtverstrooiing en halo’s (= stralenkrans) hinderen.
Patiënten met een multifocale kunstlens vertonen ook een verminderde
contrastgevoeligheid.
Patiënten met een andere oogaandoeningen zoals maculadegeneratie,
diabetes retinopathie, gevorderd glaucoom en hoornvliesafwijkingen zijn
geen geschikte kandidaten voor een multifocale kunstlens.

6 COMPLICATIES
De cataractoperatie is de meest uitgevoerde ingreep en geeft zeer weinig
complicaties. Maar zoals bij elke operatie kan een verwikkeling optreden.
Tijdens de operatie is een scheur van het achterste lenskapsel de meest
frequente complicatie. Dit kan gepaard gaan met glasvochtverlies of met
lensbrokken die in het glasvocht naar achter in de oogbol vallen.
Een bijkomende operatie kan dan nodig zijn.
In de eerste dagen na de operatie is een inwendige oogbesmetting
(endophtalmitis) mogelijk. Dat gebeurt in 1 op 4 000 gevallen.
Een blijvende vochtopstapeling (= oedeem) van het hoornvlies en
netvliesloslating zijn eveneens zeldzame complicaties.
De secundaire cataract of nastaar is een laattijdige complicatie die zelfs
meerdere jaren na de cataractoperatie kan optreden. De nastaar bestaat
uit een vertroebeling van het achterste lenskapsel.
Patiënten ervaren opnieuw een waziger zicht. Met een Nd-Yaglaser is deze
vertroebeling gemakkelijk te behandelen tijdens een consultatie. De laser
maakt een kleine centrale opening in het achterste lenskapsel, waardoor
het zicht snel wordt hersteld.
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7 PRAKTISCH
7.1 Lensberekening
Waar:
Gents oogcentrum (Privé)
Kortrijksesteenweg 388 - 9000 Gent
-> Zie wegbeschrijving
Wanneer:
....................................................................................
Kostprijs:
265 euro (cash, overschrijving, bancontact)
7.2 Dag van de ingreep
Waar:
AZ Maria Middelares
Waar aanmelden: - Met ID-kaart aanmelden aan de kiosk (ticket met
volgnummer)
- Dienst Inschrijvingen in atrium (etiketten + armband)
- 1e verdieping ter hoogte van gate G = oogkliniek
- Bordjes ‘Oogziekenhuis’ volgen
Wanneer:

....................................................................................
(dit uur kan tot de dag voordien wijzigen!)

Nacontroles:
• .............................................................................................................
• .............................................................................................................
• .............................................................................................................
Wanneer:

....................................................................................
(dit uur kan tot de dag voordien wijzigen!)

Nacontroles:
• .............................................................................................................
• .............................................................................................................
• .............................................................................................................
Wat meebrengen: Identiteitskaart
Voorzorgen:
- Niet nuchter (lichte maaltijd)
- Ontspannen kledij en geen make-up op het gezicht
- Thuismedicatie verder nemen, ook bloedverdunners
Na de operatie mag u naar huis. Het is echter niet aangewezen uw wagen
zelf te besturen.
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Citadelpark

Gents oogcentrum

Kortrijksesteenweg 388
9000 Gent
09 225 77 00



AZ Maria Middelares

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
09 246 87 02



De Sterre
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8 VERZORGING EN VERPLEGING
Na de ingreep gebruikt u 4 weken oogdruppels. Ook de dag van de operatie
moet u deze druppels reeds gebruiken!
De nodige oogdruppels krijgt u vanuit het ziekenhuis mee naar huis met
een bijhorend indruppelschema. Dit is afhankelijk van uw behandelende
arts.
Dr. F. Witters - Dr. K. Hoornaert
Eerste en tweede week: Indocollyre® 4 keer per dag met 1 druppel
			
Tobradex® 4 keer per dag met 1 druppel
Derde en vierde week: Indocollyre® 3 keer per dag met 1 druppel
			
Pred Forte® 3 keer per dag met 1 druppel
Dr. I. Verhaeghe
Indocollyre® 4 keer per dag met 1 druppel
Tobradex® 4 keer per dag met 1 druppel
De oogschelp mag de volgende morgen verwijderd worden.
U moet ze ’s nachts gedurende één week dragen.
Oog reinigen: met een steriel kompres en NaCl 0.9% of Blephaclean
kompressen om alle afscheidingen te verwijderen.
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9 NA DE OPERATIE
•
•
•
•

U mag niet duwen of wrijven op het oog.
U mag lezen, TV kijken, autorijden (indien uw brilcorrectie dit
toelaat),naar de kapper gaan, licht huishoudelijk werk doen.
Vermijd gedurende twee weken na de operatie activiteiten met
schokken of waarbij stuwing ter hoogte van het oog optreedt.
U mag gedurende vier weken na de operatie niet zwemmen.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en bel ons tussen 9.00 en 17.00 uur op
tel. 09 225 77 00 of 09 246 87 02.
Met vriendelijke groeten
Dr. Isabelle Verhaeghe
Dr. Fien Witters
Dr. Kristien Hoornaert
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NOTITIES

14/

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter
algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt geenszins het artsenconsult.
Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares,
personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59 – info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

