Dienst oftalmologie

Cataract
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Wat is
cataract?
Cataract is een vertroebeling van de
ooglens, meestal gebonden aan de leeftijd.
Er bestaan verschillende vormen van
cataract. Afhankelijk van het type zal het
zicht min of meer snel en sterk verminderen.
In sommige gevallen heb je zelfs de indruk
dat het zicht verbetert - omdat je jouw
leesbril kan missen - maar dit is slechts
een indruk, want de aandoening tast jouw
vergezicht aan.

Wat kan je
doen?
Als het zicht nog vrij goed is en de cataract
slechts beginnend, volstaat in sommige
gevallen een aanpassing van jouw bril.
Wanneer de ziekte echter verder
evolueert, biedt een operatie de oplossing:
de troebele lens wordt dan vervangen
door een heldere op maat berekende
kunstlens.
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Hoe verloopt de operatie?
We openen via een kleine opening de troebele ooglens om de inhoud ervan te verwijderen.
Het zakje van de eigen lens wordt gereinigd en we schuiven hierin vervolgens de opgeplooide kunstlens, die dan ter plaatse open gaat. Hechtingen zijn meestal niet nodig, tenzij
de arts tijdens de ingreep beslist dat dit veiliger is.
Je wordt verwacht in het dagziekenhuis enkele uren voorafgaand aan de ingreep, zodat
we de nodige tijd hebben om jou voor te bereiden voor de operatie (druppels of een
speciaal pilletje in het te opereren oog, operatiezaalkledij, nagaan of preoperatief alles
wel in orde is…).
Breng alle documenten mee, gelezen en/of ingevuld. Je wordt naar het operatiekwartier
gebracht en jouw oog wordt verdoofd met oogdruppels.
De ingreep zelf duurt tussen 15 en 30 minuten en is pijnloos. Op het einde van de ingreep
wordt meestal een oogschelp aangebracht, om jou de eerste dag te beschermen tegen
eventuele ongevalletjes (vinger in oog of dergelijk). Je mag na de ingreep vrij snel naar
huis, tenzij de operatie gebeurde onder algemene verdoving.
Je mag niet zelf met de wagen rijden!

Normaal oog
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Cataract

En nadien?
We voorzien na de operatie 3 controles:
1 dag en 7 dagen na de ingreep, en dan vier
weken erna. De eerste dagen kan het zicht
soms nog troebel zijn.
Je dient 7 dagen met de oogschelp te
slapen om ongelukjes met een vinger
of een laken of oorkussen in het oog te
vermijden. Je zal 2 soorten oogdruppels
dienen in te druppelen. Pas ook wat op bij
het douchen of wassen.
Jouw bril wordt pas aangepast tijdens
de laatste controle. Het resultaat van
de operatie is afhankelijk van andere
bestaande oogaandoeningen die jouw
zicht kunnen verminderen. Meestal zijn
deze op voorhand bekend en hebben we
jou hierover reeds geïnformeerd, maar
in sommige gevallen laat de cataract niet
toe het netvlies te bekijken en kunnen
we achterliggende problemen pas na de
operatie zien.
Op langere termijn (maanden tot jaren)
kan het zakje van jou eigen lens wat
vertroebelen door overgroei met cellen.
Het zakje wordt dan gereinigd met een
laser. Dit gebeurt op de consultatie en is
pijnloos.
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Wat zijn de
risico’s?
Deze zijn beperkt. Gedurende de ingreep
kunnen zich verwikkelingen voordoen zoals
een scheurtje in het zakje van jouw eigen lens,
het loskomen van de lens of een bloeding in
het in het oog.
Na elke ingreep bestaat het risico op infectie,
vaak veroorzaakt door een vuile zakdoek of
vuil hand.
We wensen je alvast een spoedig herstel toe.
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AZ Rivierenland is als
dynamisch ziekenhuis
jouw partner in de zorg
Samen met ons netwerk van zorgverleners garanderen onze medewerkers kwaliteitsvolle en veilige zorg
voor elke patiënt dicht bij huis.
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Wij wensen jou een
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!
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