LASERBEHANDELING NASTAAR
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de laserbehandeling van nastaar. Wij adviseren u de informatie zorgvuldig
te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op
deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden
meegedeeld.
Algemeen
Achter de iris in het oog zit de lens. Als
de lens troebel wordt, spreken we van
cataract (staar). Om de lens zit een cellofaanachtig, dun kapsel.
Bij een staaroperatie wordt de troebele
lens verwijderd. Het kapsel blijft staan. In
dit zakje wordt meestal de kunstlens
geplaatst. Het dunne kapsel kan echter
krimpen en troebel worden door littekenweefsel. U merkt dit doordat uw gezichtsvermogen wat achteruit gaat ten opzichte
van de tijd vlak na de staaroperatie. Deze
troebeling heet nastaar.
Nastaar komt bij meer dan de helft van
de staarpatiënten voor.
Voorbereiding op de behandeling
Op de dag van de behandeling kunt u uw
eigen medicijnen en oogdruppels gewoon
gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de druppels die een vernauwing van
de pupil geven zoals pilocarpine en
isoptocarpine. Overleg bij twijfel met uw
oogarts!

Laserbehandeling nastaar
De laserbehandeling vindt plaats op de
polikliniek Oogheelkunde. Voorafgaand
aan de behandeling krijgt u druppels in
uw oog om de pupil te verwijden en het
hoornvlies te verdoven. Na een half uur
zijn de druppels goed ingewerkt. Er wordt
eventueel een contactlensje op uw oog
gezet (NB bij kinderen wordt dit niet altijd
gedaan). Net als bij de oogarts zet u uw
kin op een kinsteun en plaatst u uw hoofd
tegen een hoofdband. Het is belangrijk
dat u goed stil zit. Het kapsel is zo dun
dat bij elke kleine beweging van het
hoofd de diepte-instelling van de laser
veranderd moet worden.
Duur van de behandeling
Het onderzoek is niet belastend, geheel
pijnloos en duurt 5 tot 10 minuten.
Na de behandeling
Van de laserbehandeling zelf voelt u
niets. Wel wordt uw oog zodanig verblind
dat u direct na de behandeling weinig tot
niets ziet met het behandelde oog. U
dient dan ook een begeleider mee te
nemen die u na de behandeling naar
huis kan brengen.
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Na een half uur is het zicht meestal weer
net als voor de laserbehandeling en in
veel gevallen beter. De oogdruppels zijn
na één à twee uur uitgewerkt. Bij zonnig
weer is het verstandig een zonnebril te
dragen na de laserbehandeling.

Op andere dagen en tijden kunt u contact
opnemen met de medewerkers van de
receptie van het Spijkenisse Medisch
Centrum. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 88 88. De medewerkers verbinden u door met de dienstdoende artsassistent, die u verder helpt.

Na de laserbehandeling kan het nodig
zijn 2 weken lang 1x per dag Nevanac
3mg/ml oogdruppels in het behandelde
oog te gebruiken. U ontvangt hiervoor
een recept van de oogarts.

Verhindering
Mocht u onverhoopt door ziekte of om
andere redenen verhinderd zijn uw
(controle)afspraak na te komen, neemt u
dan zo snel mogelijk contact op met de
medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde.

Mogelijke complicaties
Bij iedere behandeling kunnen complicaties voorkomen. Het is belangrijk dat u
daarvan op de hoogte bent.

Dit is belangrijk omdat in uw plaats een
andere patiënt kan worden behandeld. U
kunt dan natuurlijk ook direct een nieuwe
afspraak maken voor uzelf!

Er bestaat een kleine kans op
- netvliesloslating (< 1%),
- macula oedeem (<1%) en
- verhoogde oogdruk (< 1%).

Controle
Er wordt na de behandeling meestal
geen controleafspraak gemaakt. Bij problemen kunt u een afspraak maken bij de
oogarts die u behandeld heeft.

Wanneer u direct na de behandeling een
aantal kleine zwarte ‘meebewegende
vlekjes’ ziet, hoort dat meestal bij de
behandeling. Dit zijn de restjes van het
kapsel.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan de medewerkers van de
polikliniek Oogheelkunde. Zij zijn op
werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur
bereikbaar op telefoonnummer (0181)
65 85 90.

Wanneer de vlekken toenemen, u lichtflitsen ziet of als het lijkt alsof u tegen een
gordijn aankijkt, dan kan het zijn dat er
een probleem is met uw netvlies. Wij
verzoeken u dan contact op te nemen
met de medewerkers van de polikliniek
Oogheelkunde, die op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar zijn op
telefoonnummer (0181) 65 85 90.
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Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
Deze folder is mede tot stand gekomen op basis van de informatie
van het Oogziekenhuis en het Oogzorgnetwerk. De inhoud mag niet
zonder toestemming van deze partijen worden gebruikt en/of vermenigvuldigd.
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