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Wat is staar? 
Staar is een vertroebeling van de ooglens, waardoor het 
gezichtsvermogen minder wordt. De oorzaak van staar is de 
veroudering van het weefsel. Soms wordt dit beïnvloed door 
bepaalde ziekten zoals suikerziekte (diabetes) of 
oogontstekingen. Door de staar verandert de dikte van de lens 
en de sterkte. Hierdoor kan ook de benodigde brilsterkte 
veranderen. De vertroebeling zorgt er ook voor dat het licht 
minder goed in het oog komt, waardoor je wazig gaat zien. Een 
staaroperatie kan een aanzienlijke verbetering geven, mits het 
oog verder gezond is. 
 

De behandeling 
De behandeling bestaat uit een operatie. Bij deze operatie 
wordt de troebele lens verwijderd, terwijl het lenszakje blijft 
staan. De lens wordt vervangen door een kunstlens, welke in 
het lenszakje geplaatst wordt. 
 

Voor de opname 
Voorafgaand aan de operatie worden er een aantal 
vooronderzoeken gedaan. Op de polikliniek oogheelkunde wordt 
een echo-onderzoek van de ogen gedaan, om te bepalen hoe 
sterk de kunstlens moet zijn. Deze meting met geluidsgolven 
wordt altijd aan beide ogen gedaan, ook al wordt er maar één 
oog geopereerd. Verder krijgt u een afspraak/oproep voor het 
spreekuur van de anesthesioloog. De anesthesioloog wil graag 
uw algehele conditie controleren in verband met de verdoving 
(of eventuele narcose) die u krijgt. Wanneer de 
vooronderzoeken zijn afgerond, wordt u opgeroepen voor de 
operatie. 
 

Rondom de operatie 
Er wordt een recept voor oogdruppels, met druppelschema, aan 
u meegegeven. Deze druppels moet u 4 dagen vóór de operatie 

bij uw apotheek ophalen of thuis laten bezorgen. De druppels 
gaat u 2 dagen vóór de operatie gebruiken, volgens het 
bijgeleverde schema (allebei drie keer per dag). Ook na de 
operatie gaat u met de druppels door, tot aan de volgende 
controle. 
 



Als u voor de operatie al druppels voor de ogen gebruikte, moet 

u aan de oogarts vragen of u hiermee door moet gaan. Met 
druppels die u in het niet te opereren oog gebruikt, moet u 
altijd blijven doorgaan. 
 
Indien u verwacht dat u na de opname wijkhulp of thuiszorg 
nodig heeft, voor het druppelen van uw oog of andere zaken, is 
het verstandig dit van tevoren aan te vragen. 
 
Telefoonnummer Thuiszorg 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Careyn Contact, 
telefoon 088 - 123 99 88.  

 

De operatie 
Voor de operatie krijgt u op de afdeling druppels om de pupil 
groter te laten worden. Ongeveer een kwartier voor de operatie 
wordt u naar de operatieafdeling gereden. Hier wordt de 
verdoving geplaatst of wordt u onder narcose gebracht. Na de 
operatie krijgt u een verband en een kapje voor het oog, 
waarna u weer naar de afdeling gaat. Bij dagbehandeling mag u 
dezelfde dag weer naar huis. 
 
De eerste controle van het oog door de oogarts vindt 1 tot 3 

dagen na de operatie plaats. 
 
Weer thuis   
1. De ochtend na de operatie mag u het verband en kapje 
verwijderen. Het kapje bewaart u goed, dit moet u ’s nachts 
nog gebruiken.  
2. U gaat de dag na de operatie weer door met uw druppels 
volgens schema. 
3. De eerst twee weken moet u voorzichtig aandoen om 
stoten of wrijven te voorkomen, zodat het wondje niet open 
gaat. U mag dus niet in het oog wrijven. Daarom moet u de 
eerste twee weken ’s nachts het oogkapje voordoen. 
4. U mag uw eigen bril blijven dragen, maar als u beter ziet 
zonder bril, mag u de bril ook aflaten. Ongeveer een maand na 
de operatie wordt een definitieve brilsterkte aangemeten. U 
kunt rustig lezen, tv kijken en onder de douche, maar neem de 
eerste tijd voldoende rust. U mag de eerste tijd niet zelf 
autorijden. Dit is omdat de brilsterkte nog niet klopt en u 



zonder bril mogelijk onvoldoende ziet om veilig te kunnen 

autorijden. 
5. De eerste week niet zwaar tillen en vuile, stoffige ruimtes 
vermijden. 
6. u mag gewoon douchen, zorg er voor dat er geen water of 
zeep in het oog komt. De eerste dagen kunt u de douchekop 
onder de kin houden 
 

Problemen 
Bij problemen, zoals een rood, pijnlijk oog of een vervormde 
pupil, kunt u contact opnemen met de huisarts of met de 
oogarts, telefoon 010 - 893 0000 en vraag naar de polikliniek 

Oogheelkunde.  
 

Vragen 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de assistente van de 
poli oogheelkunde, telefoon 010 - 893 0000. Maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur.  
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