Na een staaroperatie kunt u last krijgen van nastaar: het lenskapsel, waarin de kunstlens is geplaatst,
kan troebel worden. U gaat hierdoor geleidelijk iets waziger zien. De oogarts kan met behulp van een
laser een opening in het troebele lenskapsel maken. Na de behandeling gaat u beter zien.

U hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. Wel is het handig om een zonnebril mee te
nemen, omdat uw ogen na het onderzoek tijdelijk extra gevoelig zijn voor licht.

De behandeling is op de polikliniek Oogheelkunde. Meldt u zich bij de balie van de polikliniek
Oogheelkunde. De polikliniekassistent geeft u oogdruppels om uw pupil te verwijden. Daarnaast krijgt
u oogdruppels die een tijdelijke oogdrukverhoging tegengaan.

Tijdens de behandeling zit u in een stoel met uw kin in een bakje en uw voorhoofd tegen een band. U
krijgt een verdovend druppeltje toegediend. Daarna wordt er een lens tegen het oog geplaatst. De
oogarts richt een laserstraaltje op uw oog en maakt hiermee een opening in het troebele lenskapsel.
De behandeling duurt ongeveer 5 minuten. De behandeling is pijnloos.

Op de dag van de behandeling ziet u minder scherp door de behandeling en de oogdruppels die u heeft
gehad, dat is normaal. De dag na de behandeling ziet u weer beter. U krijgt een afspraak voor een
controle op de polikliniek Oogheelkunde.

Na de behandeling ziet u tijdelijk minder goed. U mag dan niet zelf autorijden! Wij adviseren om u te
laten begeleiden als u naar huis gaat, ook als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer of een taxi. Wij
adviseren om u door een volwassene naar huis te laten begeleiden.

U kunt na de laserbehandeling bewegende vlekjes zien gedurende 2 tot 3 weken, dat is normaal. Bij
hevige roodheid van het oog of als u plotseling waziger gaat zien, neem dan contact op met de
polikliniek Oogheelkunde via 020 - 305 58 80

Jan van Goyenkade 1 • 1075 HN Amsterdam
telefoon 020 – 3055800
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Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek
Oogheelkunde.

1

109-10/18

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Oogheelkunde:
Locatie Emmastraat
Emmastraat 42
1075 HW Amsterdam
020 – 305 58 80
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Op onze website www.jvg.nl vindt u ons klachtenreglement onder: patiëntinformatie – klachten.
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