
CATARACT



Ooginstituut bestaat uit een groep oogartsen en oogchirurgen, die 
streven naar de best mogelijke zorgen voor uw ogen.

Ervaring: Ooginstituut oefent al jaren de meest moderne technieken uit 
voor verwijderen van cataract en lensimplanten en is steeds baanbrekend 
geweest bij het ontwikkelen van nieuwe oogchirurgische methoden. Dit 
resulteert in een grote expertise, waardoor de best mogelijke zorgen voor 
onze patiënten mogelijk zijn.

Veiligheid wordt maximaal nagestreefd door de kwaliteit van ons 
oogartsenteam en onze infrastructuur steeds te verbeteren en te laten 
voldoen aan de strengste hedendaagse normen. 

Kwaliteit toont zich in onze apparatuur, die regelmatig vernieuwd wordt 
om U de beste zorgen te kunnen aanbieden. De regelmatige evaluatie van 
onze resultaten wordt vergeleken met andere grote oogklinieken over de 
hele wereld.

Kennis wordt verzekerd door voordrachten bij te wonen en te geven op 
nationale en internationale congressen over de laatste ontwikkelingen op 
gebied van oogzorg .

Vertrouwen proberen wij vanaf het eerste consult na te streven via een 
optimale arts-patiënt relatie en volledige begeleiding door een toegewijd 
team van medewerkers. 
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Wat is cataract?
Cataract is het troebel worden van de lens met een vermindering 
in gezichtsscherpte en wazig zicht tot gevolg. Het is een 
verouderingsverschijnsel van de ooglens en de meest voorkomende 
oorzaak van behandelbare slechtziendheid boven de leeftijd van 60 jaar, 
hoewel het ook op vroegere leeftijd kan voorkomen. 

De diagnose zal via een degelijk oogonderzoek gesteld worden, waarbij 
andere mogelijke oorzaken van zichtsvermindering nagekeken worden. 

geneesmiddelen en kan enkel via een heelkundige ingreep de toestand 
verholpen worden. Indien cataract niet geopereerd wordt, zal het zicht 
geleidelijk verminderen met mogelijke blindheid tot gevolg.

Na het stellen van de diagnose dient aan de hand van een lensmeting 
beslist te worden welk type implantlens U verkiest.

Vanzelfsprekend is de toestand van elke patiënt uniek. Uw problemen 
zullen dan ook uitvoerig met U besproken worden.



DE OPERATIE

VERDOVING

Er wordt u voor de ingreep een kalmeerpil aangeboden.

De operatie wordt zowel in het Ooginstituut als in het ziekenhuis onder 
druppelverdoving uitgevoerd. Er hoeft dan geen inspuiting rond het oog te 
worden toegebracht. De operatie is doorgaans pijnloos.

TIJDENS DE OPERATIE

De ingreep neemt doorgaans minder dan 15 minuten in beslag.
Het oog en de omliggende huid worden ontsmet. Een steriele doek wordt 
op het gelaat aangebracht. Er worden enkele micro-incisies gemaakt. Het 
lenszakje wordt geopend en de cataract wordt verzacht met ultrasone 

oper 
gemaakt is, wordt een plooibare kunstlens in het lenszakje geplaatst. 

Het is niet nodig om hechtingen te plaatsen, aangezien de kleine insneden 
zichzelf afsluiten. Dit geeft een vluggere recuperatie van het zicht op 
enkele dagen of zelfs de dag na de operatie.

Er wordt een transparante oogschelp geplaatst over het geopereerde oog. 
Deze oogschelp moet men enkel de eerste nacht aanhouden.



NA DE OPERATIE

Het geopereerde oog moet de eerste weken na de operatie nauwlettend 
verzorgd worden.
• Het aanbrengen van oogdruppels om tijdelijke oogirritatie te 

onderdrukken
• regelmatig oogonderzoek: binnen de 48 uur na de operatie en na 1 

maand
• Bij fel zonlicht zal het dragen van een zonnebril U meer comfort 

geven, doch dit is niet verplicht
• Het is afgeraden om zware lichamelijke arbeid te verrichten de eerste 

week na de operatie
• Niet in het oog wrijven
• U mag dadelijk na de operatie kijken met de ogen (TV, lezen, …)

COMPLICATIES

Elke oogoperatie houdt een risico in op complicaties met mogelijke 
visusdaling tot gevolg. Complicaties zijn echter zeldzaam en kunnen vaak 
tijdens de operatie zelf opgelost worden. Dankzij de huidige technieken is 
deze interventie één van de veiligste chirurgische ingrepen. 

Hedendaagse oogchirurgie is veilig, doch in de geneeskunde kan nooit 
100% resultaatsgarantie gegeven worden.

De cataractoperatie is, gezien de goede resultaten, de meest uitgevoerde 
operatie in België. Door middel van deze operatie is het mogelijk om 
elk jaar opnieuw vele mensen gelukkig te maken en een goed zicht te 
bezorgen.



SOORTEN IMPLANTLENZEN IN MODERNE 
CATARACTCHIRURGIE

MONOFOCALE LENZEN

Monofocale lenzen geven een helder zicht voor veraf, maar kunnen het 
zicht voor nabij niet herstellen. Een leesbrilletje is nodig. Deze lens wordt 
volledig terugbetaal door het ziekenfonds.

TORISCHE LENZEN

Een derde van de patiënten vertoont astigmatisme. Bij hen is het 
hoornvlies (=cornea) niet mooi rond, maar eerder ovaal met een onzuiver 
beeld voor ver en dicht tot gevolg. Om dit te verbeteren, kunnen speciale 
implantlenzen gebruikt worden die het astigmatisme corrigeren. Men 
spreekt van torische lenzen of lenzen met een cylinder. Voor de opmeting 
van deze lenzen en de berekening van het astigmatisme wordt een extra 
ereloon aangerekend dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. 
De lenzen zelf worden wel terug betaald door het ziekenfonds (vanaf 1.5D 
astigmatisme).

Gezichtsdaling 
door cataract en 

astigmatisme

Zicht na cataract 
operatie met 

implantlens zonder 
astigmate correctie

Zicht na cataract 
operatie met torische 

implantlens



ACCOMODATIEVE  MONOFOCALE LENZEN

Deze lenzen verplaatsen zich bij het kijken door samentrekking van 
de ciliaire oogspier. Het huidige design van deze lens is in de meeste 
gevallen echter ontoereikend voor het lezen van de krant. Deze lens wordt 
niet terugbetaald door het ziekenfonds.

PSEUDO-ACCOMMODATIEVE LENZEN

Trifocale lenzen
Deze lens kan zowel het zicht voor ver als dicht corrigeren met een 
verbeterd zicht van op middenafstand. Meer dan 98% van patiënten 
hebben een goed zicht voor veraf en 95% kan de krant lezen zonder bril. 
Zoals bij elke chirurgische procedure is er geen 100% resultaatsgarantie.
Een mogelijk nadeel van dit lenstype is dat bij schemer enige vorm 
van halo’s en strooilicht kan optreden. Tot op heden werd dit door vele 
patiënten opgemerkt, doch als weinig hinderend ervaren. Verder dient 
voor nabij zicht de tekst doorgaans iets dichter gehouden te worden op 
circa 30 cm en kan het zicht op middenafstand (circa 50cm) iets minder 
zijn. Daarom is bij sommige patiënten nog een kleine computerbril nodig. 
In een aantal gevallen is er een lichte vermindering van contrast in de 
verte. Dit is inherent aan het design van de lens om een focus voor 
ver en dicht te creëren. Dit lenstype wordt niet terugbetaald door het 
ziekenfonds.

Monofocale lens Pseudo-accoomodatieve lens



RESULTATEN

Het is heden mogelijk vele van onze patiënten na de operatie brilvrij of 
minder brilafhankelijk te maken. 

In 2001 was Dr Sallet bij de eerste oogchirurgen in België die gestart zijn 
met het plaatsen van bifocale implantlenzen. Hij werd aangeduid als één 
van twee Belgische oogchirurgen voor de premarketing Europese studie. 
De eerste resultaten waren veelbelovend. Ondertussen zijn wereldwijd 
reeds duizenden patiënten behandeld en is 90% van de patiënten 
volledig brilvrij. Intussen leidden ook de jongere cataractchirurgen van het 
Ooginstituut andere oogartsen in binnen- en buitenland op voor gebruik 
van deze multifocale lenzen.



CATARACT REFRACTIEVE LASER SUITE 

• Optimale veiligheid met Lasercataract chirurgie
• Optimale chirurgische accuraatheid met visueel begeleidingssysteem

Het Ooginstituut Aalst beschikt over de nieuwste technologie om met 
nog grotere precisie en veiligheid cataractoperaties uit te voeren. Dit is de 
eerste unit in de Benelux.

Aan het begin van de procedure wordt een foto genomen van uw 
ogen met het Verion© toestel. Deze foto laat de chirurg toe een 
gepersonaliseerd behandelingsplan op te stellen dat uniek is voor elk 
oog. Dit behandelplan wordt doorgestuurd naar het lasertoestel en het 
cataracttoestel. 



VOORDELEN VAN CATARACT LASER SUITE

• Een perfecte positie en afmeting van de insnedes
• Optimale grootte, lokalisatie en cirkelvorm van de opening in  het 

lenszakje
• Nauwkeurige correctie van uw astigmatisme
• Verzachten van de hardere lenskern
• Geen aanraking van het oog met mes of naalden
• Minder manipulaties tijdens de operatie

Door al deze voordelen geeft deze techniek betere resultaten, zeker bij 
premium intra-oculaire lenzen zoals trifocale, dubbelzicht en astigmate 
lenzen. Deze nieuwe apparatuur verhoogt de veiligheid en de precisie van 
onze oogoperatie. Hierdoor kunnen we de standaard van onze resultaten 
naar een hoger niveau tillen. De bedoeling is dat dit leidt tot een grotere 
patiënten tevredenheid en stabielere resultaten op lange termijn, zeker 
gezien de jongere leeftijd waarop patiënten momenteel geopereerd 
worden.

De opleg voor een behandeling met de cataractlaser wordt niet 
terugbetaald door de mutualiteit.



VOORDELEN VAN CATARACT LASER SUITE

1. Kan cataract leiden tot blindheid ? 
 
 
 
 

2. Is de chirurgie veilig? 
 
 
 
 

3. Kan cataract na operatie terug komen? 
 
 
 
 

4. Worden lensimplantaten goed verdragen? 
 
 
 
 

5. Is een brilvrij leven mogelijk na cataract chirurgie? 
 
 
 
 

6. Wordt cataract verwijderd met laser?

Cataract is wereldwijd de eerste oorzaak van blindheid. 
In de Westerse wereld komt dit bijna niet meer voor door een vroegtijdige 
heelkundige aanpak.

Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen cataractoperaties uitgevoerd.
Moderne technologie zorgt voor veilige en pijnloze heelkunde.
Chirurgische complicaties zijn uitzonderlijk .

Eens de cataract geopereerd, is het resultaat blijvend.

voor de rest van het leven.

Afstoting van lensimplantaten is uiterst zeldzaam.
De eerste lens werd in 1950 ingeplant.
Meer dan honderd miljoen lenzen werden wereldwijd reeds ingeplant.

Monofocale lenzen vragen nog een leesbrilletje.
In geval van astigmatisme, kunnen torische implantlenzen dit corrigeren.
Met multifocale implantlenzen kan een brilvrij leven bekomen worden.

YAG-laser wordt, indien nodig, maanden tot jaren na de cataractchrirurgie 
gebruikt om een heldere opening te maken in het lenszakje. Dit gebeurt 
tijdens de consultatie.
 Momenteel kan de femtosecond laser de chirurgie voorbereiden om meer 
veiligheid en precisie te bekomen.
De cataract zelf wordt verwijderd met ultrasone golven (= geluidsgolven).




