Torische implantlenzen bij een staaroperatie
U komt in aanmerking voor een staaroperatie. Hierbij wordt er een nieuwe kunstlens
geplaatst. U krijgt deze folder mee omdat er een cilindersterkte is gemeten, die niet
gecorrigeerd wordt met de standaard kunstlens. Deze informatiefolder is toegespitst op
de torische implantlens en een aanvulling op de informatiefolder ‘Staaroperatie’.

Astigmatisme en soorten implantlenzen
Sommige mensen hebben een cilindersterkte in het oog (astigmatisme). Dit houdt in dat
het hoornvlies niet mooi rond is, maar een ovale vorm heeft. Het zicht is zonder bril niet
optimaal. Wanneer u geopereerd wordt met een standaard implantlens, behoudt u de
cilinder na de operatie. Een bril kan deze cilinder corrigeren. U kunt ook kiezen voor een
torische implantlens. Deze lens corrigeert de cilinder grotendeels of volledig.
Tevens bestaat er een multifocale implantlens. Hierbij is het doel om het zicht in de
verte en dichtbij te corrigeren, zodat u na een staaroperatie in principe geen bril meer
nodig heeft. De multifocale implantlens wordt in Meander Medisch Centrum niet
gebruikt.

Torische implantlenzen
Het doel van de torische implantlens is om in de verte goed zicht te bereiken met een zo
min mogelijke brilsterkte; u blijft wel een leesbril dragen. U kunt ook kiezen om dichtbij
goed te zien met een zo min mogelijke brilsterkte; dan blijft u een vertebril dragen. Na
de operatie kan een reststerkte overblijven, ondanks de zeer nauwkeurige berekening
om de juiste lens- en cilindersterkte te bepalen. Dit risico is niet groter dan bij de
standaard implantlens. Met de torische implantlens bent u minder afhankelijk van een
bril dan met de standaard implantlens.
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Het onderzoek
Als u geïnteresseerd bent in torische implantlenzen, zal er meer onderzoek gedaan
moeten worden om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Er wordt dan een
extra lensmeting en een 3D-scan van het hoornvlies gemaakt. Bij dit onderzoek worden
géén pupilvergrotende druppels gebruikt.

Bij gebruik van contactlenzen
Het dragen van contactlenzen heeft invloed op de vorm van het hoornvlies.
Vormstabiele (harde) contactlenzen hebben meer invloed dan zachte contactlenzen.
Het is erg belangrijk dat zachte contactlenzen voorafgaand aan de onderzoeken
minimaal twee weken uitgelaten worden. In geval van vormstabiele contactlenzen
zullen wij deze termijn eerst met u bespreken.

De kosten
De kosten voor de torische implantlens worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
De kosten voor de staaroperatie worden wel vergoed. De eigen bijdrage voor een
torische implantlens bedraagt €650,- per oog.

Vragen
Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben naar aanleiding van deze folder, dan kunt
u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via telefoonnummer 033 - 850 60
70.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

