
In het oog zit een ooglens. De ooglens is helder en zorgt dat u scherp kunt zien (zie  
figuur 1). De ooglens kan echter ook troebel worden. Dit is een normaal proces dat hoort 
bij het ouder worden. Een troebele ooglens kan ook aangeboren zijn of het gevolg van 
een ongeval of ontsteking aan het oog. U merkt dat u wazig gaat zien, omdat het licht de 
binnenkant van het oog minder goed kan bereiken (zie figuur 2). Deze aandoening heet 
cataract (staar) en kan alleen worden verholpen met een operatie.

In Het Oogziekenhuis Rotterdam is alle zorg rondom cataract op een herkenbaar punt 
samengebracht in het Cataractcentrum (balie 20). Alle handelingen voor en na uw 
operatie vinden hier plaats. De activiteiten die hier plaatsvinden. 
- Het intakegesprek met de verpleegkundige; 
- De lensmeting (oculometrie) 
 Als u harde contactlenzen draagt, moet u deze tenminste 4 weken voor de lensmeting  
 uit doen. Draagt u zachte contactlenzen, dan moet u deze 2 weken voor de meting  
 uit doen. Contactlenzen kunnen het hoornvlies vervormen en daardoor fouten in de  
 lensmeting veroorzaken. 
- Het gesprek met een surgical counselor over de verschillende kunstlensmogelijkheden; 
- De controle na de operatie.

Kenmerkend voor alle medewerkers van het Cataractcentrum is hun specialisatie op 
cataractgebied.

Cataractoperaties worden op twee locaties uitgevoerd:  
- Op het Dagcentrum (4e verdieping in Het Oogziekenhuis) 
- Via de Verpleegafdeling (2e verdieping in Het Oogziekenhuis)

Tijdens het gesprek met de verpleegkundige hoort u waar u geopereerd wordt.
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Cataract (staar)
Deze folder geeft u algemene informatie over de aandoening cataract (staar).
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Meer info Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact 
opnemen met het Cataractcentrum van Het Oogziekenhuis Rotterdam, telefoonnummer: 
010 401 76 39. 

De informatie in deze folder kunt u terugvinden op www.oogziekenhuis.nl.


