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•   Monofocale kunstlens
•   Torische implantlens
•   Multifocale implantlens
•   Multifocale Torische implantlens

Uw staar in sneltreinvaart verholpen!

De Staar Expresse

Unieke kans op meer 
Kwaliteit van Zien
KIJK OP WWW.OOGARTSENFRANCISCUS.NL



 

In het kort

Bij een staaroperatie wordt uw vertroebelde 
natuurlijke lens vervangen door een 
kunststof lens, die een leven lang meegaat. 
Daarom is het goed om ook even stil te staan 
bij de keuzemogelijkheden die u heeft. 
De implantlenzen worden namelijk steeds 
vernuftiger. Al enige jaren zijn er implant-
lenzen, die niet alleen uw bril voor veraf 
overbodig maken, maar u ook grotendeels 
kunnen verlossen van uw leesbril. 
Vraag dus aan de optometrist of uw ogen 
geschikt zijn voor meer kwaliteit van zien.

STA EVEN STIL 
BIJ DE MOGELIJKHEDEN!
De staaroperatie biedt u een unieke kans. 
Tijdens de operatie kan de oogarts in plaats 
van een ‘gewone’ implantlens, ook een 
torische implantlens plaatsen. Dit kan een 
uitkomst zijn voor mensen met een bril met 
cilinderglazen. Zo’n bril voor veraf is dan 
meestal niet meer nodig. De kwaliteit  
van zien wordt aanzienlijk verbeterd als de 
cilinderafwijking ìn het oog wordt 
gecorrigeerd in plaats van er voor (door een 
bril). Tenslotte is er nog de multifocale lens. 
Daarmee heeft u ook voor dichtbij niet of 
nauwelijks nog een leesbril nodig.

DEZELFDE OPERATIE,  
MAAR NIET DEZELFDE PRIJS!
De staaroperatie wordt volledig vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Tenminste als u 

kiest voor de standaard lens, de mono-
focale lens. Kiest u voor een speciaal lensje 
dat uw bril voor veraf en/of dichtbij} 
ook overbodig kan maken, dan moet u de 
meerprijs van deze duurdere lens zelf 
betalen. U moet dan denken aan een extra 
bedrag vanaf € 650,- per oog.  
(Zie overzicht pagina 13)

Bij een staaroperatie kunt u tegenwoordig ook kiezen  
voor speciale implantlenzen. Daarmee kunt u vaak ook 
afscheid nemen van uw bril voor dichtbij of veraf.

Een unieke kans op meer kwaliteit 
van zien.
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De gewone standaard implantlens.
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Hoofdstuk 2

U heeft staar? Staar Expresse, uw staar  
in sneltreinvaart verholpen.

Zien zonder 
staar. 

Zien met  
staar.

Hoofdstuk 1

Alles wat u wil weten over de extra 
mogelijkheden van een staar operatie.

Heeft u last van staar?  
Wilt u binnenkort geopereerd worden? 
Dan zal uw eigen ooglens vervangen 
worden door een kunstlens. 

De techniek staat niet stil. Daarom is het 
tegenwoordig ook mogelijk om een andere 
lens in te implanteren, die meteen ook uw bril 
voor veraf en/of nabij zo goed als overbodig 
maakt. Want ook voor mensen met astigmati-
sche ogen (cilinder) en/of een leesbril zijn er 
tegenwoordig implantlenzen, die de (lees)bril 
grotendeels vervangen. Eindelijk is er nu voor 
elk wat wils.

OMR wil u graag informeren over die 
verschillende soorten implantlenzen. Want 
een staaroperatie biedt u een eenmalige  
kans om ook (gedeeltelijk) afscheid te nemen 
van uw bril voor veraf en/of dichtbij. 

DE DRIE IMPLANTLENZEN
De standaard kunstlens die de troebele 

natuurlijke lens van elke staarpatiënt vervangt 
heet een monofocale lens. (lens met één 
sterkte). Deze lens wordt volledig vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Daarnaast zijn er 
drie soorten implantlenzen, die uw natuur-
lijke lens vervangen, maar tegelijkertijd meer 
kunnen. Dat zijn de Torische Implantlens 
(cilinderafwijking / astigmatisme), de 
Multifocale lmplantlens (voor zowel veraf als 
dichtbij) en de derde lens is de Multifocale 
Torische Implantlens (die beide combineert).

Beginnend met het vooronderzoek van de 
staaroperatie zal de oogarts of optometrist u 
doorgaans al informeren over de mogelijkhe-
den. De meeste patiënten hebben er behoef-
te aan om al die nieuwe informatie thuis nog 
eens rustig na te lezen. Heel begrijpelijk, en 
vooral heel verstandig. 

Normaal helder 
beeld.

Het grauwe mistige  
beeld bij staar.

Melden bij het behandelcentrum. 
Eerste etage, route 80.

Staar (cataract) is een aandoening, 
waarbij de ooglens vertroebelt. 
Patiënten kunnen na verloop van tijd 
niet meer helder zien. Zelfs niet met een 
sterkere bril. Tegenwoordig kan dit 
probleem snel en doeltreffend verholpen 
worden. De troebele lens wordt ver-
vangen door een minuscule kunstlens. 

De Oogartsen Maatschap Roosendaal (OMR) 
is al jarenlang een gerenommeerd centrum 
voor staaroperaties. Met een unieke behandel-
methode: de Staar Expresse.  
Een eenvoudige ingreep, die in dagbehande-
ling gedaan wordt. Veilig en pijnloos is, maar 

vooral snel, omdat er nauwelijks wachttijden 
zijn. In drie stappen bent u geholpen. 

DE BEKENDSTE SYMPTOMEN  
VAN STAAR
Hoe weet u of u misschien staar heeft?  
De bekendste symptomen van staar zijn:

Wazig zien alsof uw bril vuil is. 

Last hebben van wazig zien of
 van koplampen in het donker.

Heeft u deze klachten?  
Ga dan naar de huisarts of uw eigen opticien. 
Zij kunnen adviseren of het verstandig is om 
de oogarts in te schakelen.
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STAP 1:  
MAAK EEN AFSPRAAK  
VOOR EEN ONDERZOEK.
•    Ga naar de huisarts voor een verwijzing. 

OMR neemt contact met u op voor een 
afspraak.

•    Binnen enkele weken krijgt u een gedegen 
poliklinisch onderzoek. Dat duurt  
gemiddeld een à twee uur afhankelijk van 
het onderzoek. Er worden diverse  
metingen verricht. Let op: U wordt  
gedruppeld. Neem een chauffeur mee.  
Dit onderzoek wordt vergoed door alle 
verzekeraars. 

•    Na afloop wordt u direct verteld of een 
ingreep noodzakelijk is. 

•    Zo ja, dan wordt een vervolgafspraak 
gemaakt.

STAP 2: 
EERSTE INGREEP VAN CIRCA 15 MINUTEN.
Een aantal weken na het onderzoek wordt u 
geopereerd in het behandelcentrum van het 
Franciscus Ziekenhuis. De operatie duurt 
slechts 15 minuten. Met de voorbereidingen 
en de nazorg meegerekend bent u circa 3 uur 
in het ziekenhuis aanwezig.  
De behandeling van de OMR begint met een 
pijnloze oogdruppelverdoving (de injectie-
verdoving wordt zelden nog toegepast). 
Daarna gaat u naar de behandelkamer. 
Trek iets aan dat makkelijk open kan aan de 
voorkant, een bloes bijvoorbeeld, zodat er 

stickers op uw 
borst geplakt 
kunnen worden.

Het druppelen voor de operatie.  
Om het oog te verdoven en de pupil te vergroten.

Met de phaco-emulsificatie techniek wordt 
de troebele lens verwijderd en een kunststof 
vouwlensje aangebracht, door een minuscuul 
kleine incisie (sneetje) in uw oog. Dit is 
standaard de monofocale implantlens, tenzij u 
anders heeft besloten. Omdat de incisie zich 
zelf sluit is hechten niet meer nodig en duurt 
deze ingreep doorgaans een kwartiertje. Na 

de operatie krijgt u 
nog een druppel-
instructie en kunt 
u naar huis. 
Volgens de meeste 
patiënten valt de 
operatie erg mee. 

STAP 3:
DE CONTROLES. 
De eerste dag na de operatie moet u op de 
polikliniek komen ter controle. Tussen de 
operatie van beide ogen vindt een tussen-
controle plaats. 

STAP 4: 
OPERATIE TWEEDE OOG.
Een aantal weken later wordt uw andere  
oog geopereerd. Deze ingreep is identiek aan 
stap 2 en duurt doorgaans dus ook een 
kwartiertje.

STAP 5: 
CONTROLES VAN HET TWEEDE OOG.
De eerste dag na de operatie moet u weer 
op de polikliniek komen ter controle. 
Ongeveer vier weken later vindt de eind-
controle plaats. Dan wordt ook de sterkte 
van uw ogen gemeten. U ontvangt een 
briladvies, waarmee u zich een nieuwe bril 
kan laten aanmeten bij uw opticien. 
Tenzij u voor een bijzondere lens heeft 
gekozen, die uw (lees)bril overbodig maakt.

De operatie, die ongeveer een kwartier duurt.

De eindcontrole vindt plaats op de poli 
oogheelkunde, route 48.

Met stoel en al brengen wij u naar de behandelkamer.

Instructies voor de operatie:  
Niet praten en stil blijven liggen.

Na afloop wordt uw oog 
voorzichtig schoongemaakt.
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Hoofdstuk 3
Zoals gezegd: een staaroperatie biedt u 
tegenwoordig een unieke kans om direct ook 
afscheid te kunnen nemen van uw bril voor 
veraf en en/of dichtbij. OMR heeft alle 

mogelijkheden voor u in een handig overzicht 
samengevat. In de hiernavolgende hoofd-
stukjes zullen we de diverse lenzen nader met 
u bespreken.

Extra mogelijkheden  
bijzondere implantlenzen...

Waarom

Waarvoor

Voordelen

Voor wie

Let op

Na de operatie nog 
een vertebril nodig?

Na de operatie een
leesbril nodig?

Vergoeding

Standaard
Monofocale
Kunst lens

Eigen ooglens 
troebel geworden

Weer helder kunnen zien

Weer helder kunnen zien

Iedereen

Wel leesbril nodig

Ja, meestal wel

Ja

Volledig

Torische 
Implantlens
[ zie pagina 10 ]

Eigen ooglens 
troebel geworden

Helder kunnen zien +  
corrigeren cilindersterkte

- Helder zien
- Kwaliteit van zien beter
- Vaak zelfs geen vertebril meer nodig

Mensen met cilindersterkte

Wel leesbril nodig

Vaak niet

Ja

Gedeeltelijk
+ Eigen bijdrage vanaf  € 650,- per oog 

Multifocale

[ zie pagina 11 ]

Eigen ooglens 
troebel geworden

Helder kunnen zien + behandelen van 
verte- en leessterkte

- Helder zien
- Meestal geen vertebril meer
- Meestal geen leesbril nodig

Mensen die zowel van verte- als leesbril af 
willen

Niet zo goed als een multifocale bril

Meestal niet

Meestal niet

Gedeeltelijk
+ Eigen bijdrage vanaf € 1.200,- per oog 

Torisch 
Multifocale
[ zie pagina 12 ]

Eigen ooglens 
troebel geworden

Helder kunnen zien + behandelen van 
uw cilinder-, + verte- en leessterkte

- Helder zien
- Meestal geen vertebril meer
- Meestal geen leesbril nodig

Mensen met cilinder die zowel van 
verte- als leesbril af willen

Niet zo goed als een multifocale bril

Meestal niet

Meestal niet

Gedeeltelijk
+ Eigen bijdrage vanaf € 1.600,- per oog 
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Bij een staaroperatie wordt de eigen 
(troebele) ooglens vervangen door 
een kunstlens. Deze kunstlens blijft de 
rest van uw leven zitten, u kunt dus 
ook geen staar meer krijgen. 
Deze nieuwe implantlens is ook 
verkrijgbaar met een cilindersterkte; 
dit wordt de “Torische” implantlens 
genoemd.

WAT IS ASTIGMATISME? 
Een cilindersterkte betekent dat uw oogbol 
niet mooi rond is, maar meer de vorm van 
een rugbybal heeft. De oogbolling in 
verticale richting is anders dan de oog-
bolling in horizontale richting. Dit verschil 
in bolling geeft een verschil in sterkte. 
Simpel gezegd heeft uw oog twee 
verschillende sterkten in twee verschillende 
richtingen. Het verschil tussen deze sterkten 
is de cilindersterkte. Daarom zit er in uw 
brillenglazen of contactlenzen ook een 
cilindersterkte om dit te compenseren.

WAAROM EEN  
TORISCHE IMPLANTLENS?
Een “gewone” implantlens heeft geen 
cilindersterkte. Indien deze lens in uw oog 
wordt gezet tijdens een staaroperatie,
zult u nadien nog steeds brillenglazen of 

contactlenzen nodig hebben om deze 
cilinder te corrigeren.

Daarom zijn er torische implantlenzen; deze 
zullen een groot deel van uw vertesterkte 
corrigeren. Maar er blijft misschien nog een 
lichte vertesterkte over, waarvoor u even-
tueel nog een bril (of contactlenzen) nodig 
zult hebben. Torische lenzen verbeteren de 
kwaliteit van zien.
U zult zeker nog een bril voor nabij nodig 
hebben ( “leesbril”) omdat de torische 
implantlens geen nabijsterkte bevat.
De staaroperatie verloopt bij uw keuze voor 
torische implantlenzen net als bij een 
“gewone” staaroperatie. Er zijn ook geen 
extra risico’s aan de operatie zelf verbonden.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 
MULTIFOCALE IMPLANTLENZEN

LET OP: EEN MULTIFOCALE 
IMPLANTLENS KAN VEEL MINDER DAN 
EEN MULTIFOCALE BRIL.
OMR wil geen overdreven verwachtingen 
scheppen. De MIOL lenzen zijn niet echt 
multifocaal. Ze zijn slechts bifocaal (bi=2).  
Er zitten dus twee sterktes in. Hiermee kunt 
u slechts op twee afstanden optimaal kijken! 
Dat is niet te vergelijken met een multifocale 
bril. Daar zitten glazen in met meerdere 
sterktes, waarmee op meerdere afstanden 
scherp te zien is.

ALTIJD EEN GEWENNINGSPERIODE.
Voor een goed resultaat is het noodzakelijk 
om in beide ogen een multifocale lens te 
zetten. Wat de beide ogen zien, wordt 
verwerkt in de hersenen, zodat u een beeld 
ziet waar u prettig naar kunt kijken. Dat kan 
soms enkele maanden duren, want uw ogen 
en hersenen moeten aan deze nieuwe 
manier van kijken wennen. Deze gewenning 
bestaat voornamelijk uit het “zoeken” van  
de juiste afstand om scherp te kunnen zien.

PAS OP IN HET DONKER.
De bifocale implantlenzen geven in het 
donker soms een slechter zicht dan een 
“gewone” monofocale implantlens met
één sterkte. 

Met name in de eerste weken zien veel 
mensen kransen en schitteringen rond 
lichten in het donker (halo’s en glare). 
Dit effect zal deels wennen na enkele weken 
of maanden, maar zal NOOIT helemaal 
verdwijnen. 

Let op: Als het voor u heel belangrijk is om 
goed zicht te hebben in het donker, neem dan 
GEEN multifocale implantlenzen. Kies dan  
voor de monofocale lens of torische lens.

BEPERKINGEN IN HET DAGELIJKS 
GEBRUIK. 
 
•     Minder contrast. 

Gebruikers van multifocale implantlenzen 
zien minder contrast dan ze vroeger 
gewend waren.

•     Goed licht noodzakelijk. 
Bij het lezen zal altijd goed licht nodig zijn. 
Naarmate de ogen ouder worden, neemt 
de behoefte aan goed licht toe.

Torische implantlens 
(betere kwaliteit van zien)

Multifocale Implantlens  
(Verweg + dichtbij beter zien)
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Torische implantlens



 

•     100% garantie op nooit-meer-een-bril 
bestaat niet! 
OMR kan niet garanderen dat u nooit meer 
een bril hoeft te dragen. 100% garantie 
bestaat niet bij MIOL lenzen. Wij proberen 
u op twee of drie afstanden brilonafhanke-
lijk te maken. Ondanks ons zorgvuldige 
vooronderzoek is soms niet te voorkomen 
dat u toch nog een bril nodig hebt.  
Voor veraf, het lezen of de computer.  
 
Let wel, de operatie is dan niet mislukt! 
OMR heeft u vooraf gewaarschuwd.

MIOL LENZEN KUNNEN VERVANGEN 
WORDEN, MAAR… 
Patiënten die niet tevreden zijn over hun 
bifocale implantlenzen kunnen deze altijd 
later verwijderen. Ze worden dan vervangen 
door “gewone” monofocale implantlenzen. 
Let op, deze ingreep is niet zonder risico.  
De kosten voor de bifocale implantlenzen 
krijgt u niet terug. U zult weer een (lees)bril 
nodig hebben.

VOORKOM TELEURSTELLINGEN.
OMR wil geen valse verwachtingen wekken. 
Onthoud goed:
•    MIOL lenzen zijn lang niet zo multifocaal 

als een multifocale bril.
•    Hoe hoger uw verwachtingen, des te 

groter de kans op teleurstellingen over het 
uiteindelijke resultaat.

•    OMR kan NOOIT garanderen dat u toch 
niet een bril nodig heeft. Voor veraf, om te 
lezen, of voor allebei.

12 13

Hoofdstuk 6

Multifocale Torische lens
(combinatielens)

Wilt u minder afhankelijk zijn van uw leesbril? 
En zijn uw ogen bovendien astigmatisch? 
Dan is de torische multifocale implantlens 
soms een goede oplossing. Deze lens is een 
combinatie van zowel een torische en 

multifocale implant lens. Met deze lens is het 
mogelijk om zowel veraf als ook nabij scherp 
te zien. Echter niet op àlle afstanden zoals 
met een multifocale bril! Zie betreffende 
alinea’s bij de multifocale implantlens.

6 mm

Kunstlens op 
ware grootte.

Meer kwaliteit van zien.
Een Staaroperatie biedt u een unieke kans op meer kwaliteit van zien. Hoeveel meer? Het onder-
staande schema is slechts een hulpmiddel om u een beeld te geven van de mogelijkheden.

STAP 1:  De standaard kunstlens.
Voor alle duidelijkheid: de kwaliteit van de 
standaard kunstlens die gebruikt wordt bij de 
staaroperatie is uitstekend. Toch zult u dan altijd 
nog een leesbril nodig hebben. En waarschijnlijk 
heeft u ook nog een bril nodig voor veraf; in de 
meeste gevallen zal die bril veel minder sterk zijn 
dan uw huidige bril voor veraf. 

STAP 2:  Wilt u een stukje van uw bril laten “weg-opereren”?

STAP 3:  Kosten.
De speciale kunstlenzen zijn duurder. Het 
prijsverschil met een gewone kunstlens moet u 
zelf betalen. Dat is soms een stevig bedrag. 
Kwaliteit heeft nu eenmaal z’n prijs. Maar trekt u 
nou eens de kosten van uw gewone bril van dat 
bedrag af? Dan valt het bedrag veel lager uit!

Standaard kunstlens
•    Vervangt de natuurlijke (troebel geworden) lens
•   Leesbril en/of bril voor veraf blijft noodzakelijk
•    100% vergoeding door uw zorgverzekeraar  

(mits deze een contract heeft met ons ziekenhuis)

U wilt minder afhankelijk zijn van uw bril 
voor veraf? 
De hoogte van uw cilindersterkte is dan 
belangrijk. Korte uitleg: Bijna iedereen heeft 
een cilindersterkte (dit heeft te maken met de 
bolling van uw ogen). Als uit het onderzoek blijkt 
dat u een hogere cilindersterkte heeft, dan 
raden wij u aan om te kiezen voor een lens met 
cilindersterkte. De kwaliteit van zien is duidelijk 
beter dan wanneer u een bril draagt, die scheef 
kan gaan staan en beeld vervorming geeft. 
Een leesbril blijft altijd nodig.

Wilt u ook graag van uw leesbril af? 
De multifocale implantlens is ideaal voor mensen 
die een hekel aan brillen hebben. Een uitgebreid 
onderzoek is nodig om te bepalen of u hiervoor 
geschikt bent. Voor de goede orde: wij kunnen 
niet beloven dat u nooit meer een bril nodig zult 
hebben, maar dat u grotendeels bril onafhanke-
lijk wordt, is ons streven. 
De multifocale lens is er natuurlijk ook voor 
mensen met een cilindersterkte. Dit heet een 
torische multifocale implantlens. Voor deze 
beide lenzen geldt: een alles-in-een oplossing 
met voor- en nadelen!

Multifocale Implantlens
•    Alles-in-een oplossing, maar...
•    heeft voor- en nadelen
•    Incidenteel kan een veraf-bril of leesbril  

nog nodig zijn.

Torische Implantlens  
(bij een hogere cilindersterkte)
•    Aanzienlijke verbetering veraf zien
•    Vertebril vaak niet meer nodig
•    Leesbril blijft noodzakelijk

Monofocaal :  volledig vergoed
Torisch  :  vanaf €  650,- per oog
MIOL  :  vanaf € 1.200,- per oog
MIOL Torisch  :  vanaf €    1.600,- per oog



Algemene bijverschijnselen.
Na de operatie moet u een aantal weken oog-
druppels gebruiken. Na 2 à 3 dagen zult al weer 
behoorlijk kunnen zien. Het gezichtsvermogen 
wisselt de eerste paar weken na de operatie 
nog. Pas na ongeveer drie tot vier weken wordt 
het uiteindelijke resultaat bereikt. Ook een 
droog gevoel is een normaal bijverschijnsel net 
zoals het gevoel alsof er een vuiltje of zandkorrel 
in het oog zit. Dit kan soms wel enige maanden 
aanhouden, omdat de traanfilm tijd nodig heeft 
om het oog weer optimaal te “smeren”. 

Beperkingen.
Er zijn weinig beperkingen na de operatie.  
Niet wrijven in het oog. De eerste twee weken: 
niet zwemmen, geen make-up gebruiken.

Niet te fanatiek sporten. Voorzichtig douchen 
en laat geen stof (of vuil) in de ogen komen. 
Wandelen, fietsen, tillen, bukken, lezen, 
tv-kijken is geen bezwaar. 

RISICO’S:
Een moderne staaroperatie, met een mono-
focale of multifocale (torische) implantlens, 
is een zeer veilige, succesvolle operatie.  
Wekelijks worden er tientallen staaroperaties 
verricht in het Franciscus ziekenhuis. 
De oogartsen zijn er zeer vaardig in. 
Desondanks is de operatie niet helemaal 
risicovrij. 

Ernstige complicaties (blindheid, oog 
verliezen) komen gelukkig zeer zelden voor. 
Staaroperaties met implantatie van een 
kunstlens zijn zeer veilig. Toch kan er altijd wat 
gebeuren. Een korte opsomming:

•    Kortstondige stijging van de oogdruk direct 
na de operatie. Kan goed met medicijnen 
behandeld worden.

•    Vertroebeling van het hoornvlies komt weinig 
voor en is meestal van voorbijgaande aard. 

•    Tijdens de operatie kan er een scheur 
ontstaan in het kapsel van de natuurlijke lens 
waardoor deze geheel of gedeeltelijk in het 
glasvocht kan zinken. Dan is een tweede 
operatie nodig om de lens te verwijderen.  
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Complicaties en bijverschijnselen  
van de staaroperatie met implantatie  
van een kunstlens

Een kunstlens wordt dan meestal in de voorste 
oogkamer geplaatst. Deze complicatie  
kan een blijvend slechter gezichtsvermogen 
geven, doch komt zelden voor.

•    Nastaar. Dit is een vertroebeling van het 
kapsel waar de kunstlens in geplaatst wordt. 
Dit kan goed behandeld worden met de 
laser. Complicaties bij deze behandeling zijn 
zeldzaam.

•    Vermindering gezichtsscherpte. Ontstaat 
soms na de operatie door vocht in het 
netvlies. Meestal gaat dit vanzelf weer over 
of door middel van medicijnen.

   
•    Infectie kan resulteren in blijvend slecht zien. 

Bij flinke pijn in het geopereerde oog en/of 
duidelijke vermindering van het gezichts-
vermogen, of als het oog zeer rood wordt 
moet U onmiddellijk contact opnemen met 
uw oogarts. Een infectie binnen het oog  
kan vaak goed behandeld worden met 
antibiotica, mits u snel naar de dokter gaat. 
Dit komt overigens zelden voor.

•    Over- of ondercorrectie van de refractie-
afwijking is mogelijk. Is deze restafwijking te 
groot dan kan de kunstlens vervangen 
worden door een lens met een andere sterkte.

•    Halo’s (lichtkransen) en glare (stralen zien uit 
lampen). Treedt zelden bij de monofocale 
lens op, maar eerder bij de multifocale 
implantlens. Meestal treedt op den duur 
gewenning op. Het komt soms voor dat deze 
klachten niet geheel verdwijnen.

•    Door een oogoperatie kan het bovenste oog- 
lid gaan hangen. Dit is zeldzaam en kan chi- 
rurgisch gecorrigeerd worden indien nodig.

•    Overige complicaties zijn bloedingen, 
netvliesloslating en schade door de 
verdovingsinjectie. Komen zelden voor. 
Druppelverdoving heeft de voorkeur.

RESULTATEN:
De bedoeling van deze operatie is goed zicht 
veraf (en nabij als u kiest voor een multifocale 
implantlens). Ondanks alle voorzorg en 
nauwkeurigheid is het gewenste resultaat 
helaas niet altijd gegarandeerd. 
Als uw zicht na de operatie niet acceptabel is, 
dan kunt u altijd weer een bril of contactlenzen 
gaan dragen. Ook kan het resultaat bijgesteld 
worden d.m.v. een verdere operatie of 
behandeling: vervanging van de kunstlens of 
een excimer ooglaser behandeling. Dit is echter 
zelden nodig.

TENSLOTTE:
Als u na het lezen van deze folder graag 
wilt weten wat de mogelijkheden voor 
u zijn, maak dan een afspraak voor een 
quickscan; telefoon 0165 - 588 430. 
Mocht u al een afspraak hebben voor 
een quickscan en besluiten om toch 
voor de “gewone” lens te gaan; vergeet 
dan niet om uw quickscan af te zeggen. 


