
 

 

Je onderging een operatie aan je oog naar 

aanleiding van cataract. Tijdens de cataractingreep 

werd het voorste deeltje van het lenskapsel 

verwijderd en werd een nieuwe lens geplaatst.  

 

Het is mogelijk dat er na enige tijd een 

vertroebeling optreedt van het achterste 

lenskapsel, een membraan dat de ooglens bedekt. 

Dit uit zich voornamelijk in een verminderd zicht. 

Een laserbehandeling, de YAG capsolutomie, kan 

dan een oplossing bieden.  

 

YAG capsolutomie 

Dit is een laserbehandeling met een specifiek 

toestel (laser) waarbij de behandelende arts een 

opening maakt in het achterste lenskapel om die 

vertroebeling te verwijderen.  

Deze behandeling vindt plaats in de polikliniek. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat je 15 minuten voor je afspraak 

aanwezig bent in de wachtzaal. Een 

verpleegkundige zal in één of beide ogen 

(afhankelijk van wat de arts beslist) 

pupilverwijdende oogdruppels toedienen.  

Daarna wordt een verdovende druppel 

aangebracht in het te behandelen oog. Deze 

druppel zorgt ervoor dat je geen pijn ervaart.  

Tot slot neem je plaats aan het toestel, de YAG-

laser, waar de behandeling doorgaat. Het is 

belangrijk dat je een stabiele en comfortabele 

houding aanneemt, met de kin in de kinsteun en 

het voorhoofd tegen de hoofdsteun. Tijdens de 

behandeling blijf je zo stil mogelijk zitten.  

 

Behandeling 

Er wordt een lens met ooggel op het oog geplaatst 

tijdens de behandeling. Dankzij deze lens kan de 

arts het laserlicht correct focussen en wordt het 

oog geïmmobiliseerd. Met felle lichtimpulsen maakt 

de laser kleine gaatjes in het lenskapsel, zodat het 

troebele membraan loskomt van de kunstlens en 

de kunstlens terug helder is. Het membraan lost 

dan vanzelf op en verdwijnt doorgaans binnen de 

14 dagen.  

De behandeling is pijnloos en duurt slechts vijf 

minuten per oog. Je ervaart hoogstens enkele 

kleine schokjes. 

Nazorg 

De verwijdende oogdruppels die voor de operatie 

toegediend werden, geven een wazig zicht dat tot 

vier uur na de laserbehandeling kan aanhouden. 

Bijgevolg is het niet toegestaan om zelf met de 

wagen (kort na de behandeling) naar huis te rijden. 

Zorg voor een chauffeur of begeleider die je naar 

huis kan brengen. 

Het is normaal dat de dag van de operatie je zicht 

nog steeds troebel of verblind is.  

Je behandelende arts schrijft je oogdruppels voor 

die je moet toedienen zoals afgesproken tijdens de 

consultatie. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

YAG capsulotomie 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met het secretariaat 

oogheelkunde via 09 387 74 83. 
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