Staaroperatie met
plaatsing van een
premium kunstlens

U bent bij de oogarts geweest en er is met u besproken
dat u staar heeft. In de folder ‘Staaroperatie’ kunt u
alle informatie lezen over staar, de vooronderzoeken,
de operatie en de risico’s. De oogarts heeft het met u
gehad over verschillende implanteerbare kunstlenzen
(implantlens). In deze folder krijgt u meer uitleg over
de verschillende kunstlenzen. Als u kiest voor een
kunstlens (implantlens) moet u daar toestemming voor
geven. In het midden van deze folder vindt u hiervoor
het toestemmingsformulier.
Deze folder bevat een toestemmingsformulier dat u moet
inleveren voor de operatie.

Kunstlenzen
Er zijn verschillende soorten kunstlenzen die tijdens de
staaroperatie geplaatst kunnen worden. Hieronder staat
de werking van vier soorten kunstlenzen beschreven.
De monofocale kunstlens is een standaardlens. De torische,
multifocale en multifocale-torische kunstlenzen worden premium
kunstlenzen of premium implantlenzen genoemd.
Monofocale kunstlens
Met een monofocale kunstlens kunt u na de operatie op één
afstand scherp zien. Het betreft meestal scherp zien in de
verte. De cilindrische afwijking wordt niet door de operatie
gecorrigeerd. U heeft na de operatie waarschijnlijk een bril nodig.
De monofocale lens wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Torische kunstlens
De torische kunstlens is een monofocale lens die ook de
cilindrische afwijking corrigeert. U kunt dan meestal zonder bril
goed zien in de verte. Vaak (in 90% van de gevallen) heeft u na
de operatie alleen nog een leesbril nodig. De torische kunstlens
wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Multifocale kunstlens
Na de operatie met een multifocale kunstlens kunt u in de verte
en dichtbij goed zien. Lezen zonder bril en bij goed licht kan in
85% van de gevallen. De cilindrische afwijking wordt niet door de
operatie gecorrigeerd. Een nadeel van deze lens is dat u halo’s
kunt zien. Dit zijn kringen rond lampen. 3% van de patiënten met
een multifocale lens vindt dit effect storend.
De multifocale lens wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Multifocale-torische kunstlens
De multifocale-torische kunstlens heeft hetzelfde effect als de
multifocale kunstlens én corrigeert een cilindrische afwijking.
Na de operatie met een multifocale-torische kunstlens kunt u
in de verte en dichtbij goed zien. Lezen zonder bril kan bij goed
licht. Een nadeel van deze lens is dat u halo’s kunt zien. Dit zijn
kringen rond lampen. Maar een klein deel van de patiënten
die gekozen heeft voor een multifocale-torische lens vindt dit
storend. De multifocale-torische lens wordt niet vergoed door de
zorgverzekeraar.

Alternatieve behandelingen
Een nieuwe techniek voor de staaroperatie is femtosecond laser
assisted cataract surgery. Dit is een nieuwe operatietechniek
die zichzelf nog moet bewijzen. Hij is niet beter dan de huidige
techniek.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een brilsterkte
te corrigeren. Dit kan met contactlenzen, een excimer
laserbehandeling of met limbal relaxing incision (LRI).
Als u voor een torische kunstlens kiest, geeft dit een
nauwkeuriger resultaat dan als u een behandeling met LRI
ondergaat.

De operatie en aanvullende behandelingen
Tijdens de operatie kan het voorkomen dat het toch nodig is om
een monofocale kunstlens te implanteren. Dit moet gebeuren als
er een onvoorziene complicatie optreedt.
De monofocale kunstlens wordt dan geplaatst in plaats van de
gewenste torische, multifocale of multifocale-torische kunstlens.
Dit komt zelden voor (in minder dan 1% van de gevallen).
Na de operatie met plaatsing van een torische, multifocale of
multifocale-torische kunstlens kan het voorkomen dat u toch
een brilcorrectie nodig heeft. Dit is nodig om een optimaal
gezichtsvermogen te verkrijgen.
Als u niet tevreden bent met uw gezichtvermogen na de
staaroperatie kan een aanvullende behandeling nodig zijn.
Aanvullende behandelingen zijn:
• het vervangen van de kunstlens
• het plaatsen van een extra kunstlens
• een refractieve excimer laserbehandeling

Voor aanvullende ingrepen die medisch niet noodzakelijk zijn,
kunnen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Als dit aan
de orde is, bespreekt de oogarts dit vooraf met u.

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u
bellen met de polikliniek Oogheelkunde.
HMC Antoniushove en HMC Westeinde 088 979 29 30
ma t/m vr van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur
HMC Bronovo 088 979 44 42
ma t/m vr van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens
over uw behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken
kunt regelen. U kunt er onder meer uw medisch dossier bekijken,
uitslagen raadplegen, een afspraak inplannen of een beveiligde
e-mail sturen naar uw zorgverlener. Meer weten? Kijk op
www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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