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1. Doel van de ingreep en / of behandeling 
 
• Cataract: 

Is een vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht steeds waziger wordt. 
De natuurlijke lens wordt vervangen door een implantlens. 
Hierdoor zal het zicht opnieuw verbeteren of zelfs optimaliseren. 

 
• Blefaroplastie: 

Is een correctie van de oogleden omwille van vetophoping of overtollige huid. 
Het overtollige vet en huid worden weggenomen. 

 
• Ectropion: 

Is een naar buiten gedraaid / hangend ooglid. 
Dit wordt gecorrigeerd d.m.v. het inkorten van het weefsel aan de binnenkant van het ooglid.  
 

• Entropion: 
Is een naar binnen gedraaid ooglid. 
Dit wordt gecorrigeerd d.m.v. het inkorten van het weefsel aan de buitenkant van het ooglid. 
 

 
Andere oogingrepen onder lokale verdoving zijn ook mogelijk. 
 

2. Voorbereiding 

2.1. Voor de ingreep 
 
• De verpleegkundige stelt samen met jou een schriftelijk verpleegdossier op. 
• Documenten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, … die door de arts ingevuld dienen te worden 

moeten aan de verpleging overhandigd worden. 
Bij het ontslag krijg je deze ingevuld terug.  

• Indien je preoperatieve onderzoeken diende te laten uitvoeren mag je deze aan de verpleegkundige 
overhandigen. 
Het betreft: 

o Een bloedonderzoek 
o Een hartonderzoek (ECG) 
o Radiografie van de longen 

Het is mogelijk dat de arts deze onderzoeken voor jou niet nodig of noodzakelijk acht. 
• Premedicatie zo nodig: Xanax® 0,25 mg 1 comprimé per os (om rustig te worden) in opdracht van de arts. 
• Bij de cataractoperatie: 

o Bij opname worden een druppel Trafloxal® (antibiotica) en een pilletje Mydriasert® (pupil gaat 
verwijden) in de oogzak gebracht. 

o Net voor het vertrek naar het operatiekwartier nog even gaan wateren. 
• Bloeddruk zal opgevolgd worden.  
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3. Verloop 

3.1. Naar de operatiezaal 
 
• De verpleegkundige zal je naam en geboortedatum navragen en geeft je een operatieschortje. 

Alle bovenkledij moet uit, alleen het ondergoed mag aanblijven. 
• Ook juwelen, contactlenzen en bril moeten verwijderd worden. 
• Het hoorapparaat aan de zijde van de ingreep moet uit. Het hoorapparaat aan de andere zijde mag in blijven. 
• Kunstgebit mag inblijven bij een lokale verdoving. 
• Bij sedatie moet het kunstgebit wel uit! 
• Je wordt met de rolstoel naar het operatiekwartier gebracht. 

Daar mag je plaatsnemen op een operatietafel. 
Vanaf nu ben je ongeveer een uur weg van de kamer. 

 

3.2. Ontwaakzaal 
 
• Na de ingreep mag je meteen terug naar de kamer.  
 

4. Nazorg 

4.1. Naar de kamer 
 
• De bloeddruk wordt opnieuw gecontroleerd. Indien deze te hoog is, wordt er naar de behandelende arts 

gebeld en eventueel bloeddrukverlagende medicatie gegeven. 
(Verhoogde bloeddruk kan gevolgen hebben voor het genezingsproces.) 

• Je mag je meteen omkleden.  
• Afhankelijk van de behandelende arts wordt na een cataractoperatie het oog ingedruppeld. 

Je krijgt dan ook een schema mee met de nodige instructies. 
• Je krijgt een tas koffie of thee. 
 

4.2. Ontslag 
 
• Controle bloeddruk, pijn … 
• Indien je  een oogschelp hebt, moet je deze ter plaatse laten tot de dag na de ingreep. 
• Je hebt reeds een controle-afspraak bij de behandelende arts of je krijgt deze mee bij het ontslag. 
• Mogelijk krijg je een ontslagbrief voor de huisarts of oogarts mee. 
• Betalen hoef je vandaag niet te doen. 
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4.3. Verloop thuis 
 
• Afhankelijk van de behandelende arts heb je een formulier met richtlijnen meegekregen. 
 
Bij problemen: 
 
• Contacteer je huisarts, je behandelende arts of het ziekenhuis 
• Dagziekenhuis (receptie):  015 50 49 11 
• Dienst spoedgevallen:  015 50 50 40 
 
 
Wij wensen je een spoedig herstel. 
 
 
Het verpleegkundig team van dagziekenhuis 1. 

 


