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Uw staaroperatie 
in het OMC Zaandam
Binnenkort wordt u in het OMC in Zaandam geopereerd aan 
uw staar. Het is normaal dat u gespannen bent voor de 
ingreep. Het oog is immers een kwetsbaar orgaan dat 
voor een groot gedeelte bepaalt hoe u de wereld om u 
heen ervaart. Begrijpelijk dat er vragen bij u leven over
de operatie.
'Hoe gaat de operatie in zijn werk', 'welke 
voorbereidingen moet ik treffen', 'doet het pijn', 
'krijg ik een prik' en tal van andere vragen spelen 
door uw hoofd. Graag vertellen wij u in deze brochure 
meer over de behandeling, zodat u straks zo goed mogelijk 
voorbereid bent. 
Hopelijk kunt u met deze informatie de operatie binnenkort 
met vertrouwen tegemoet zien.

Staar
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De aandoening staar
U, als patiënt, ervaart iedere dag de gevolgen van staar. U heeft een troebel beeld, ziet alles 
wazig en de kleuren uit de bloemen, de gordijnen en de wereld om u heen zijn fletser geworden. 
Wellicht ziet u ook soms beelden dubbel, heeft u bij kunstlicht het idee dat er kringen om de lam-
pen zitten en u heeft meer last van tegenlicht van bijvoorbeeld een laagstaande zon. Allemaal 
verschijnselen die horen bij de aandoening cataract, ofwel staar. Bijzonder hinderlijke klachten 
die de kwaliteit van het leven kunnen beïnvloeden en het risco op ongevallen vergroten. 
Voor de aandoening staar bestaan tot op heden nog geen medicijnen. Ook een laserbehandeling 
biedt geen uitkomst. Tegenwoordig is een staaroperatie door verbeterde technieken en speciale
instrumenten, een snelle en veilige procedure. De operatie die u bij het OMC Zaandam straks 
zult ondergaan, omvat in principe het vervangen van de troebele ooglens door een speciaal op 
úw oog afgestemd glashelder kunststof lensje, dat de oogarts u heeft geadviseerd.

Op weg naar de ingreep
In overleg met uw oogarts in het OMC Zaandam, bent u op de lijst geplaatst voor de staaroperatie 
van één van beide ogen. Dit besluit is met u in goed overleg genomen, waarbij alle voor-
en nadelen met u zijn besproken. Op basis van verschillende oogmetingen is de ideale sterkte 
van uw nieuwe kunstlens bepaald. Ook heeft de oogarts zich op de hoogte gesteld van uw 
algehele gezondheid, eventuele allergiën, uw medicijngebruik en mogelijke lichamelijke beperkin-
gen die voor de operatie van belang kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een oogaandoening 
die het risico van de operatie verhoogt, zal de oogarts dit in detail met u en uw mogelijke partner 
of begeleider bespreken. Patiënten met lichamelijke aandoeningen die het risico op complicaties 
voor of tijdens de operatie verhogen, kunnen wij elders behandelen.
In de regel zal uw medicijngebruik voor de operatie niet aangepast hoeven worden. Na de 
operatie blijven de meeste mensen afhankelijk van een bril.
Een praktijkmedewerker regelt de planning van de operatie en kan uw aanvullende vragen 
beantwoorden.  Heel belangrijk hierbij is de controle van uw bereikbaarheid en eventuele 
contactpersonen. Wanneer er een verandering in uw gezondheidstoestand optreedt, is het 
belangrijk dat u dit even doorgeeft aan de medewerker van het OMC Zaandam die de planning
van uw operatie regelt in overleg met de oogarts.

De keuze van de kunstlens
Ieder oog is anders. De keuze van de in te brengen kunstlens wordt sterk bepaalt door uw 
dagelijkse bezigheden (hobby’s, autorijden, computergebruik, lezen) en uw mogelijke wens  
om na de staaroperatie minder afhankelijk te zijn van een bril of contactlens. Wanneer deze 
wens bij u leeft, zijn in de regel aanvullende oogmetingen noodzakelijk door één van onze 
optometristen. Het kan zijn dat voor u een speciale lens op maat moet worden gemaakt, 
waar extra kosten aan verbonden zijn. Het is dus belangrijk dat u ruim voor de operatie  
aangeeft wanneer u in aanmerking wilt komen voor een speciale kunstlens.

Puntsgewijs de voorbereidingen

* U hoeft voor de operatie niet nuchter te zijn. U mag een ontbijt gebruiken of lichte lunch.

* Na de operatie is uw gezichtsvermogen tijdelijk verminderd (uw geopereerde oog wordt 
afgedekt met een oogverband) en u kunt last hebben van traanogen, irritaties en een 
verstoorde oogsamenwerking. Zorg dus voor vervoer en rij beslist niet zelf!



* Neem zo min mogelijk spullen mee. Trek gemakkelijke en warme kleding aan en laat 
sieraden, schoonheidsartikelen en handtas thuis. Gebruik geen make-up.

* Ga door met de medicijnen die u normaal ook gebruikt, inclusief eventuele bloedverdunners.

* Mocht u op de operatiedag onverhoopt verhinderd zijn door ziekte of anderszins,
neem dan direct contact op met het OMC Zaandam. In dat geval maken wij een
nieuwe afspraak met u.

En dan is het zover...
De dag van uw staaroperatie is aangebroken. U meldt zich bij het OMC Zaandam aan de receptie 
en een medewerker informeert u over het verloop van het operatie-programma. Natuurlijk kunt u 
nog even een kopje koffie nemen en gebruik maken van het toilet voordat u begeleid wordt naar 
de operatie-afdeling. Bij het betreden van de verkoeverkamer, krijgt u beschermende kleding van 
de medewerker (een papieren jas, een mutsje en overschoenen). Hierna wordt uw oog met een 
verdovings- en een pupilverwijdende vloeistof gedruppeld. Het inwerken van deze oogmedicijnen 
duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, waarna de oogarts u begeleidt naar de operatiekamer.
In de operatiestoel wordt uw hoofd in de juiste positie gebracht. De oogarts zal u nog enige 
verdovingsdruppels toedienen en testen of uw oogoppervlak volledig gevoelloos is. Aanvullend 
kan nog een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof onder uw oog worden ingebracht. Dit kan een 
lichte drukpijn veroorzaken. 
Om het te opereren oog optimaal te kunnen behandelen, wordt uw hoofd afgedekt met een 
operatiedoek waarin een uitsparing zit voor het oog. U voelt geen pijn en ziet niet wat er gebeurt. 
Ook krijgt u een klein instrumentje geplaatst om de oogleden open te houden. Nu is het tijd voor 
de feitelijke ingreep. Volkomen pijnloos door de verdoving, wordt via een klein sneetje uw ‘oude’ 
lens door trillingen in kleine stukjes verdeeld, gespoeld en opgezogen. Waarschijnlijk voelt u wat 
koud water over uw oog lopen en hoort u wat geluiden van de gebruikte apparatuur. Dit kan 
enige tijd in beslag nemen. Wanneer het lenszakje helemaal schoon gespoeld is, plaats de oog-
arts direct hierna het nieuwe kunstlensje in uw oog, waarbij u mogelijk wat druk voelt. Ter bescher-
ming van uw juist geopereerde oog, wordt een oogzalf aangebracht en krijg u een oogverbandje 
met beschermkapje. Na deze laatste handeling is uw staaringreep voltooid. 
De begeleidster van het OMC Zaandam neemt u weer mee en geeft u de oogmedicijnen en de 
instructies voor het gebruik hiervan. Ook zal de medewerker u informeren over de nazorg en 
controleert met u de vervolgafspraken. Een staaroperatie levert in de regel weinig of geen compli-
caties op. Toch vinden wij het belangrijk dat u de dag na de operatie door de oogarts wordt ge-
zien om eventuele risico’s uit te sluiten.Ook kan de oogarts u dan informeren over een mogelijke 
brilaanpassing en het hervatten van uw dagelijkse bezigheden zoals autorijden en lichamelijke 
inspanningen.

Het vervolg...
De dag na de operatie, vóór het bezoek bij de oogarts, mag u het aangebrachte beschermkapje
zelf verwijderen. Tot enkele dagen na de operatie kunt u het oogkapje in bed nog dragen om 
te voorkomen dat u per ongeluk in uw oog wrijft.

Als vanzelfsprekend heeft uw oog tijd nodig om te herstellen van de ingreep, maar in de meeste 
gevallen ervaart u al snel een verbetering van uw gezichtsvermogen. Gemiddeld na drie tot
vier weken is de genezing voltooid. Eventuele oogirritaties zijn dan al geruime tijd verdwenen. 
Na de laatste controle-afspraak bij het OMC Zaandam (ongeveer 4 weken na de operatie), zal de 
optometrist een nauwkeurige oogmeting uitvoeren en de samenwerking van beide ogen contro-
leren. Op basis hiervan krijgt u een advies over een brilaanpassing. De oogarts kan u adviseren 
over de mogelijke operatie van het andere oog.
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Na de ingreep kunt u de meeste dagelijkse bezigheden weer snel hervatten. Houdt u even reke-
ning met de volgende adviezen:

* Blijf druppelen!
Uw oogarts zal u vertellen hoe lang u nog door dient te gaan met het druppelen van uw oog.

* Niet wrijven
Waarschijnlijk zal de eerste dagen na de operatie het wondje nog wat irriteren en uw
oog overmatig tranen. Soms voelt het aan alsof er een vuiltje in het oog zit. Belangrijk
nu om niet in het oog te wrijven!

* Napijn.
Bij napijn kunt u paracetamol nemen (indien nodig tot 4 maal daags).

* Let op fel licht
Kort na uw operatie kan het oog nog niet al te veel licht verdragen. Uw pupil is nog
verwijd door de verdovingsdruppels. Gebruik zo nodig een zonnebril.

* Geen make-up rond het oog
Wondjes en make-up gaan niet samen. Houdt de ruimte rond het oog vrij van
schoonheidsartikelen en maak het oog voorzichtig schoon.

* Niet zwemmen
Ter voorkoming van infectie aan het oog is het verstandig om de eerste dagen na de
operatie niet te zwemmen.

* Voorzichtig met autorijden
Tijdens de herstelperiode van uw oog kunt u zich beter láten rijden. Veiligheid voor
alles!

* Douchen en haren wassen.
Na de operatie kunt u in principe gewoon douchen en uw haren wassen. Let er op dat u geen
shampoo of zeep in uw ogen krijgt.

Gezichtsvermogen na uw staaroperatie
Afhankelijk van de conditie van uw ogen, waarbij leeftijd en lichamelijke gesteldheid een rol 
spelen, kan het noodzakelijk zijn dat u onder controle blijft van de oogarts. Bij oogklachten of een 
verandering van uw gezichtsvermogen, is het belangrijk dat u opnieuw contact opneemt met het 
OMC Zaandam. Zo kan het zicht, na een staaroperatie, geleidelijk achteruitgaan door een ver-
troebeling van het lenskapsel (’nastaar’). Dit kan eenvoudig worden verholpen door een 
korte en pijnloze laserbehandeling.  

Om de kwaliteit van onze oogzorg in beeld te krijgen, wordt u nog benaderd om een vragenlijst
in te vullen. Hiervoor bedanken wij u alvast voor uw medewerking.
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