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Oogheelkunde

Vitrectomie bij Lensresten na een staaroperatie

Wat is er niet goed gegaan en waarom is een tweede operatie nodig?

In een klein aantal gevallen verloopt de staaroperatie niet helemaal naar wens. 
Een van de complicaties is het achterblijven van lensresten in de 
glasvochtruimte. Dit leidt tot een ontstekingsreactie in het oog.

doorsnede van een gezond oog

Behandeling
In minder ernstige gevallen kan volstaan worden met oogdruppels. Is de 
ontstekingsreactie ernstig dan kan de oogdruk oplopen. Dit kan weer leiden 
tot beschadiging van het hoornvlies en de oogzenuw. Een operatie kan dan 
noodzakelijk zijn.
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Tijdstip van operatie
Meestal hoeft deze operatie niet dezelfde dag te worden uitgevoerd. Vaak is 
het zelfs beter de operatie enkele dagen uit te stellen tot het oog met 
oogdruppels wat tot rust is gebracht.

Operatie
De achtergebleven lensresten worden door een vitrectomie (glasvocht 
operatie) verwijderd.
De operatie wordt in dagbehandeling verricht (u wordt dus niet in het 
ziekenhuis opgenomen) onder plaatselijke verdoving (meestal) of in narcose 
(soms). 

Kunstlens
Het komt voor dat de oogarts bij de staaroperatie geen kunstlens heeft kunnen 
plaatsen. Bij de vitrectomie kan dat meestal alsnog gebeuren. Soms kan het 
nodig zijn het plaatsen van de kunstlens uit te stellen. Dan is op een later 
tijdstip een derde operatie nodig.

Resultaat
Als het netvlies voor de operatie geen afwijkingen had en zich verder geen 
complicaties voordoen zal de uiteindelijke gezichtsscherpte heel redelijk en 
vaak zelfs min of meer normaal worden. Het herstel kost enkele weken tot 
maanden.

Complicaties
Zoals bij iedere operatie is er een kans op complicaties. De kans is echter klein. 
Zo is er een kans van 1 op 1000 à 2000 operaties op een infectie. Een 
netvliesloslating kan bij 2% van de operaties optreden. De complicaties zijn 
vrijwel altijd op te lossen maar zij hebben wel een negatief effect op het 
herstel van de gezichtsscherpte.

Het hoornvlies kan troebel blijven of worden. In het uiterste geval kan later een 
hoornvliestransplantatie nodig zijn.

https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bfbbb085-8b76-43b6-a9eb-443a61869cb8
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Poliklinische controle na de operatie:
U wordt op de volgende momenten terug verwacht op de polikliniek: 

- 1 dag na de operatie (in overleg met de oogarts, zou dit ook bij uw 
eigen oogarts kunnen)

- Ongeveer 2 weken na de operatie

Deze afspraken  krijgt u mee  na de operatie.

Of er hierna nog controles nodig zijn is afhankelijk van uw herstel. Mogelijk 
kunnen deze ook weer bij uw eigen oogarts plaatsvinden.

Wat kunt u verwachten op de afdeling Oogheelkunde als u een oogoperatie 
krijgt?

In deze film laten wij u de afdeling Oogheelkunde zien. We gaan langs bij de 
polikliniek en bezoeken onze twee operatielocaties. Zo krijgt u een goed beeld 
van wat u kunt verwachten als u voor een oogoperatie in aanmerking komt.

https://youtu.be/Rw38U3Mmb40
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Druppelschema na de operatie – voor het geopereerde oog
 U moet met uw eigen oogdruppels gewoon doorgaan tenzij uw 

oogarts u andere instructies heeft gegeven.
 Houd 2 minuten tussen de oogdruppels 
 X = 1 druppel
 U start met het druppelschema de dag NA de operatie.
 De minims (kleine wegwerp ampullen) oogdruppels kunt u 24 uur 

gebruiken en in een schoon glas in de koelkast bewaren.

Druppelschema voor de 1e en 2e week na de operatie:
Oogdruppel ontbijt avondeten voor het slapen

Dexamethason X X X

Chlooramfenicol X X X

Naclof X X X

Druppelschema voor de 3e en 4e week na de operatie:
Oogdruppel ontbijt avondeten voor het slapen

Dexamethason X X

Naclof X X

*Zolang er een gasbel in het oog zit, mag u niet vliegen en niet de bergen 
in.
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Leefregels voor de 1e week na de operatie:
Ter bescherming van 
het oog:

U plakt ’s nachts de harde 
dop voor het oog (gaasje 
is alleen voor de eerste 
nacht)

Overdag draagt u een bril

Wat mag u wel: Wat mag u niet:
Tv kijken
Lezen
Computeren
Traplopen
Douchen en haren wassen

Bukken
Tillen
Sporten
Sauna 
Make up

Deelnemen aan het verkeer is niet toegestaan tot de oogarts u weer toestemming 
geeft.
Dit gaat altijd in overleg en is per patiënt en soort operatie weer verschillend.

Vragen
Eventuele vragen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige.
Voor telefoon nummers kijkt u bij ‘route en contact’ op de website.

Website
Voor meer informatie kunt u kijken op www.oogheelkundeumcg.nl 

http://www.oogheelkundeumcg.nl

