
 

 
 

 
 

 
 

 

Laserbehandeling bij nastaar 
 
In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak voor een laserbehandeling op de poli 
oogheelkunde. In deze folder kunt u nog eens rustig lezen wat deze behandeling inhoudt. 
 
Diagnose 

U bent geopereerd aan cataract (staar). Tijdens de cataractoperatie is uw troebele ooglens verwijderd en is 
er een kunstlens geplaatst in het overgebleven lenszakje.  
 
Enkele maanden of jaren na de cataractoperatie kan het dunne lenszakje toch opnieuw troebel worden. De 
vertroebeling van het lenszakje heet ‘nastaar’. Nastaar treedt uiteindelijk op bij meer dan de helft van de 
patiënten die aan cataract zijn geopereerd. 
U merkt dat u weer geleidelijk waziger gaat zien. 
 
Laserbehandeling 

Nastaar kan (eenvoudig) verholpen worden met een poliklinische laserbehandeling. De behandeling duurt 
ongeveer 5 tot 10 minuten en is pijnloos.  
 
Voor de behandeling 

U kunt uw medicijnen en oogdruppels blijven gebruiken. Een uitzondering hierop zijn druppels die uw pupil 
vernauwen, zoals pilocarpine en isoptocarpine. 
Bij twijfel kunt u uw medicijngebruik bespreken met uw oogarts. 
 
Voorbereiding van het onderzoek 

Voor de behandeling moeten de ogen gedruppeld worden. U wordt gedruppeld op de poli oogheelkunde. 
 
Tijdens het onderzoek 

De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel, waarbij uw kin rust op een steun 
en uw voorhoofd leunt tegen een band. 
De oogarts verdooft met oogdruppels het hoornvlies (voorste laagje van het oog) en u krijgt wat gelei op uw 
oog. Hierdoor voelt u niets van de contactlens die daarna op uw oog wordt geplaatst. Via de contactlens 
wordt met de laser een kleine heldere opening gemaakt in het troebele lenszakje. 
 
Het is belangrijk dat u goed stil zit! 
 
Na de behandeling 

Direct na de behandeling mag u naar huis. Door het licht tijdens de behandeling en de pupilverwijdende 
oogdruppels ziet u tijdelijk weinig met het behandelde oog.  
Na ongeveer een half uur wordt het zicht weer beter. Echter, de pupilverwijdende oogdruppels zijn pas na 
ruim 2 uur uitgewerkt. 
 
U mag na de behandeling niet zelf autorijden. U dient een begeleider mee te nemen die u na de 
behandeling naar huis brengt. 
Bij zonnig weer is het verstandig een zonnebril te dragen na de laserbehandeling. 
De laserbehandeling heeft geen invloed op uw brilsterkte. 
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Er wordt na de behandeling een controleafspraak gemaakt. 
 
Klachten en complicaties 

Direct na de behandeling kunt u een aantal kleine zwarte meebewegende vlekjes zien. Deze vlekjes zijn 
resten van het lenszakje en verdwijnen vanzelf. 
Als de vlekjes toenemen, u lichtflitsen ziet of u het gevoel heeft alsof u tegen een gordijn aankijkt, dan neemt 
u direct contact op met de poli oogheelkunde.  
 
Vragen 

Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend oogarts of aan één van onze andere 
medewerkers.  
 
Verhindering 

Bent u verhinderd, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poli Oogheelkunde. 
 
Telefoonnummers 

Poli Oogheelkunde (0475) 38 22 19 
Vervoersservice (0475) 38 23 10 
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