
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Laserbehandeling van nastaar 
 

Algemeen 

Een bijzondere vorm van laserlicht (de zogenaamde YAG-laser) kan gebruikt worden om 

openingen in weefsels te maken. Deze laserbehandeling wordt vooral gebruikt bij nastaar en bij 

(de dreiging van) acuut glaucoom. Deze folder gaat over nastaar. 

 

U bent in het verleden geopereerd aan staar. Daarbij werd de troebele lens verwijderd uit het 

lenszakje. De kunststof implantlens werd in dit zakje geplaatst. Nastaar betekent dat de 

achterkant van dit zakje troebel is geworden waardoor u minder bent gaan zien. Er kan met 

behulp van de YAG-laser een opening in het zakje worden gemaakt waardoor uw 

gezichtsvermogen verbetert. Een klein nadeel is dat er een geringe kans bestaat op vocht in of 

onder het netvlies. Dit is overigens vrijwel altijd tijdelijk. 

 

Voorbereiding  

Een half uur voor de behandeling wordt u door de doktersassistente gedruppeld.  

De behandeling vindt dus een half uur na het afgesproken tijdstip plaats. 

 

De behandeling 

Omdat tijdens de behandeling een contactlensje tegen het oog gehouden wordt, krijgt het oog 

van te voren een verdovingsdruppel. De behandeling zelf is pijnloos. U neemt plaats achter een 

microscoop (zoals ook in de spreekkamer van de oogarts). Het contactlensje wordt op het oog 

aangebracht. Belangrijk is met het andere oog steeds naar één punt te blijven kijken. De oogarts 

zal u vertellen waarnaar. Door steeds met het “goede” oog naar een punt te blijven kijken, blijft 

ook het te laseren oog steeds in de juiste positie. Tijdens de behandeling hoort u tikkende 

geluidjes, die u soms licht voelt.  

 

Na de behandeling 

Hoewel het oog misschien niet meteen na een nastaarbehandeling goed kijkt, begint het 

gezichtsvermogen al snel (dat wil zeggen binnen enkele uren) te stijgen. Wanneer de 

verdovingsdruppel is uitgewerkt kan de buitenkant van het oog wat geïrriteerd aanvoelen, 

doordat het contactlensje er tegenaan gezeten heeft. Deze klachten zijn doorgaans in de loop 

van de dag verdwenen. De behandeling is poliklinisch: u kunt na afloop meteen naar huis. De 

nacontrole vindt plaats na een maand. 

 

Belangrijk 

 Zoals boven beschreven kan het zicht direct na de behandeling wazig zijn. Zelf 

autorijden wordt dan ook afgeraden! 

 Is er een controleafspraak gemaakt? 

 

Uw afspraak  

Bij tijdig afbellen kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Afzeggen kan via 

polikliniek Oogheelkunde ,telefoonnummer: (079) 3460 25 52. 
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Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken. 

We verzoeken u bij ieder onderzoek uw bevestiging van de afspraak mee te nemen. Bij 

wijzigingen in de persoonsgegevens dient u deze eerst te laten aanpassen bij de registratiebalie. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52. 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 
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