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Staaroperaties: succes verzekerd?
Staaroperaties worden tegenwoordig met succes in dagbehandeling onder druppelverdoving uitgevoerd en resulteren
vaak in een sterke verbetering van het gezichtsvermogen. Dit is vooral te danken aan geavanceerde meet- en
operatietechnieken en perfect gefabriceerde kunstlenzen, die op de patiënt worden afgestemd. Een goed zicht is
van belang voor “de kwaliteit van leven” omdat het een positieve invloed heeft op de stemming, het sociaal contact,
de uitoefening van hobby’s en het vermogen te kunnen lezen en schrijven. Dankzij een “state of the art” uitgevoerde
staaroperatie kunnen veel ouderen zelfstandig blijven functioneren en wordt het risico op valincidenten en
verkeersongevallen sterk verlaagd ¹ ².
Vergaande specialisatie is noodzakelijk om de kwaliteit en de doelmatigheid van ons zorgstelsel in stand te houden en
waar mogelijk te verbeteren, met name bij operatieve behandelingen. Dit uitgangspunt geldt zeker voor staaroperaties
die, dankzij de microchirurgische vaardigheden van de oogarts en een gemotiveerd, goed op elkaar ingespeeld
operatieteam, in een hoog tempo kunnen worden uitgevoerd. De indruk bestaat dat het succes van een staaroperatie
altijd gemakkelijk kan worden verkregen (”fluitje van een cent”). Dit is echter een misvatting! Binnen het oog kunnen
afwijkingen aanwezig zijn waardoor de oogoperatie moeilijker kan verlopen en de uitkomst onzeker is. In dat geval
is een ruime ervaring van de oogchirurg een vereiste. Wanneer een staaroperatie onverhoopt gecompliceerd verloopt
en er geen passende maatregelen worden genomen, zal de patiënt hier nadelige gevolgen van ondervinden. Met vaak
aanzienlijke meerkosten voor alle betrokkenen.
De verwachting bestaat dat de indicatie voor een staaroperatie in het komende decennium vaker zal worden gesteld
vanwege de onvermijdelijke toename van het aantal ouderen in onze samenleving ³. De hiermee gepaard gaande
kosten zijn substantieel en zullen aanzienlijk drukken op het totale zorgbudget. Een selectief inkoopbeleid van
zorgverzekeraars voor cataractoperaties, met inzet van gespecialiseerde oogklinieken, is in dit verband de meest
logische oplossing voor het te verwachten capaciteitsprobleem. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er
oplopende wachtlijsten voor een oogoperatie ontstaan, samenhangend met een stijgende zorgvraag en een
gelimiteerd budget. Door deze efficiëntieslag, die aanzienlijke besparingen kan opleveren, zal er binnen de topklinische ziekenhuizen en universitaire medische centra meer ruimte ontstaan voor andere belangrijke onderdelen
van het oogheelkundig vakgebied die meer aandacht verdienen.
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