Oogheelkunde

Nastaar
Behandeling voor een beter resultaat
Inleiding
In het verleden heeft u een staaroperatie ondergaan. Uw behandelend oogarts heeft
recent nastaar geconstateerd.

Figuur 1. schematische weergave van het oog

Wat is nastaar?
Nastaar is een vertroebeling van het eigen lenszakje, waarin de nieuwe kunstlens is
geplaatst. Hierdoor kan het gezichtsvermogen achteruitgaan. Nastaar kan ontstaan
binnen enkele maanden of jaren na een staaroperatie en is niets ernstigs.
De behandeling
Met een eenvoudige laserbehandeling wordt de vertroebeling van het lenszakje
verwijderd. U krijgt voor de behandeling druppels in uw oog om de pupil te verwijden.
Na verdoving van het hoornvlies wordt een contactlensje op het oog geplaatst. Net
zoals tijdens voorgaande onderzoeken bij uw oogarts, zet u de kin op een kinsteun
en plaatst u het hoofd tegen een hoofdband.
Het is belangrijk, dat u goed stil zit. De behandeling duurt ongeveer 5 minuten en is
vrijwel pijnloos. Na de behandeling kunt u kleine zwarte meebewegende vlekjes zien.
Dit zijn restjes van het lenszakje en zullen na verloop van tijd verminderen.
Advies
U wordt geadviseerd, om een begeleider mee te nemen. In verband met de
oogdruppels en de verblinding van het oog is het niet verstandig auto te rijden. De
druppels zijn na 1 à 2 uur uitgewerkt. Bij zonnig weer is het verstandig een zonnebril
te dragen. Voor een goede genezing kan de oogarts oogdruppels voorschrijven.
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Controle
Controle is meestal niet nodig. Bij problemen kunt u een afspraak maken bij uw
behandelend oogarts.
Bril
Wanneer de brilsterkte na de staaroperatie is aangepast, is verdere controle van de
sterkte niet nodig.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Oogheelkunde
Locatie Venlo
routenummer 9
(077) 320 61 31

Locatie Venray
routenummer 95
(0478) 52 23 39

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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