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Laserbehandeling bij 
nastaar (Yag-nastaar) 
 

 

Uw arts heeft met u besproken dat u (binnenkort) 
een laserbehandeling krijgt. Deze folder geeft u 
informatie over deze behandeling. 
 

Doel van de behandeling 
In het verleden is bij u een staaroperatie uitgevoerd. 

Bij deze operatie is het achterste lenskapsel in het oog 

gebleven om de nieuwe ooglens te steunen. Geleidelijk 

kan dit lenskapsel wat troebel worden. Dit wordt 

nastaar genoemd.  

Geeft deze vertroebeling van het lenskapsel klachten, 

zoals verminderde gezichtsscherpte. Dan kan met de 

Yag-laser een opening worden gemaakt in het centrale 

deel van de lenskapsel. Deze behandeling zorgt er 

voor dat achter de pupilopening de nastaar 

weggehaald wordt, zodat dit niet meer hindert. 

 

De voorbereiding 
Tenzij anders met u is afgesproken, kunt u op de dag 

van de behandeling doorgaan met uw eigen medicijnen 

(ook oogdruppels). Voor de behandeling krijgt u 

diverse oogdruppels toegediend, die ongeveer een half 

uur moeten inwerken. 

 

De behandeling 
U neemt plaats op een stoel achter het lasertoestel 

met uw kin op de kinsteun en uw voorhoofd tegen de 

band. Dit is vergelijkbaar met het meten van de 
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oogdruk door de oogarts. De oogarts zet vervolgens 

een contactglas op het te behandelen oog. Hierdoor 

kunt u uw oog niet sluiten tijdens de behandeling. Dit 

doet door de verdovende druppels eigenlijk geen pijn. 

Wel wordt u tijdelijk verblind door het licht van het 

toestel (spleetlamp). De behandeling zelf doet geen 

pijn en duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Na de behandeling 
De behandeling kent weinig bijwerkingen. Krijgt u 

echter na de behandeling toch klachten? Neem dan 

contact op met Polikliniek Oogheelkunde. 

Na de behandeling zijn meestal geen oogdruppels 

nodig. Als de oogarts het nodig vindt om het oog wel 

na te behandelen, dan krijgt u hiervoor een recept.  

De oogarts zal ook bepalen of er een controle enkele 

weken na de laser behandeling nodig is. Hiervoor 

wordt een afspraak gemaakt.  

Meestal ziet u direct na de behandeling iets waziger, 

maar dit herstelt snel. U mag daarom niet zelf naar 

huis rijden; laat iemand u dus ophalen.  

Het kan prettig zijn een zonnebril te gebruiken na de 

behandeling. 

 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze altijd stellen aan 

uw behandelend oogarts of informatie vragen bij het 

secretariaat van Polikliniek Oogheelkunde. 

 

Bereikbaarheid Gelre Oogcentrum: 

 maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30  

en 13.30 – 16.00 uur 

 Apeldoorn, tel: 055 – 581 18 12 

 Zutphen, tel: 0575 – 592 828 


