
Staaroperaties DZ als beste beoordeeld

De staaroperaties in het Deventer Ziekenhuis komen als beste uit 
de bus in een landelijk vergelijkend onderzoek van de Consumen-
tenbond. Het DZ eindigt op de eerste plaats dankzij een lage toe-
gangstijd, uitstekende oogheelkundige zorg en goede nazorg. Ook de 
informatievoorziening via de website wordt geroemd.

Cataract of staar is een vertroebeling van de ooglens en treft vooral 
oudere mensen. Wanneer het niet wordt behandeld, kan het uitein-
delijk tot blindheid leiden. Staar is een veel voorkomende aandoe-
ning. De ooglens wordt langzaam troebel, zodat er steeds minder 
licht in het oog komt. Door middel van een operatie kan deze lens 
worden vervangen door een kunstlens. In het DZ wordt de modernste 
(geelgekleurde) vouwlens gebruikt, die tevens het schadelijke deel 
van het licht wegvangt. De Deventer oogartsen voeren veel staar-
operaties uit. Sinds 2000 is het aantal operaties verviervoudigd door 
betere operatietechnieken, verbetering van de logistiek/efficiency op 
de operatieafdeling en de inzet van optometristen en technisch oog-
heelkundige assistenten op de polikliniek. Daarnaast is de wachttijd 
teruggelopen naar twee weken. 

Oogarts Hoppenreijs vertelt dat de oogartsen sinds 2002 de resul-
taten van deze ingrepen registreren en beschrijven; een werkwijze 
die nog lang niet door alle ziekenhuizen wordt toegepast. ‘De regi-
stratie en analyse van operatieresultaten en complicaties leveren een 
bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de staaroperatie. 
Via deze registratie is het ook mogelijk om de wachttijden bij te hou-
den en de kwaliteit en logistiek rondom staaroperaties te sturen en te 
verbeteren. Tussen 2002 en 2005 zijn 6.750 operaties uitgevoerd en 
geanalyseerd. Van alle patiënten was bij 96% het gezichtsvermogen 
vier tot zes weken na de operatie verbeterd, bij 3% bleef de visus 
gelijk en bij 1% was deze verminderd. Na de operatie bereikte 78% 
van de patiënten de hoogst mogelijke visus.’

Glasvocht en het netvlies

Het oog is een soort bal van 2,5 centimeter, met een glasvochtruimte die 
gevuld is met glasvocht; een soort heldere gelei. Het licht dat via het hoorn-
vlies naar binnen valt, gaat door de pupil, de lens en de glasvochtruimte 
en komt uiteindelijk terecht op het netvlies, waar lichtprikkels worden om-
gezet in elektrische prikkels. Via de oogzenuw gaan die prikkels naar de 
hersenen, waar ze in een beeld worden omgezet. Vooral het centrum van het 
netvlies, de gele vlek (of macula) vervult een belangrijke rol in het scherpe 
zien en het waarnemen van kleuren.
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ook voor daarbuiten. ‘Vitreoretinale chirurgie tref je 
vooral aan in academische ziekenhuizen’, zegt Hop
penreijs, die momenteel ook één dag per week in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht deze operaties 
uitvoert. ‘Deze operaties zijn technisch lastig, duren 
vaak lang en vereisen een speciaal opgeleid opera
tieteam.’ 
Er zijn veel redenen om over te gaan tot deze vorm 
van chirurgie. Voorbeelden zijn onder meer glasvocht
troebelingen, glasvochtbloeding, netvliesloslating en 
traumaogen. Ook een zogenaamde ‘macula pucker’ 
kan een reden zijn. ‘Dit is een dun laagje litteken
weefsel dat over het centrum van het netvlies groeit, 
juist op de plaats van de gele vlek. De gele vlek heeft 
een belangrijke rol in het scherpe zien en het waar
nemen van kleuren. Het scherpe zien kan door het 
littekenweefsel verminderen of het beeld kan verte
kenen’, aldus Hoppenreijs. Andere problemen die 
kunnen vragen om een chirurgische ingreep, zijn het 
achterblijven van lensresten in het oog na een staar
operatie of vochtophopingen in de gele vlek. 

Netvliesveroudering
Samen met collegaoogarts Scheenloop uit Apeldoorn 
legt Hoppenreijs zich ook toe op een nieuwe behande
ling van netvliesveroudering, maculadegeneratie. Dit 
is een oogaandoening waarbij er schade ontstaat aan 
de gele vlek. Vooral leeftijd is een risicofactor, maar 
netvliesveroudering kan ook erfelijk zijn, of een gevolg 
van roken of slechte voeding. MD kent droge en natte 
 vormen. Natte MD is bij ouderen de voornaamste 

 oorzaak van slechtziendheid. Ongeveer 40 tot 45 
 procent van patiënten met deze aandoening in het 
ene oog, krijgt binnen vijf jaar ook natte MD in het 
andere oog. De oogarts legt wat er bij deze aandoe
ning gebeurt.‘Bij deze vorm groeien abnormale bloed
vaten onder het centrale deel van het netvlies. Dit is 
een goedbedoelde reactie op slijtage van het netvlies, 
maar het pakt verkeerd uit. De groei van bloedvaten 
hoort op een bepaald moment te stoppen en bij natte 
MD gebeurt dat niet. De vaten lekken vocht, vetten of 
bloed, waardoor het zien afneemt.’ Hoppenreijs ver
telt over de nieuwe behandeling die wordt toegepast 
bij natte MD. ‘Wanneer deze aandoening recent is 
ontstaan, is het sinds kort mogelijk om een vaat
groeiremmend middel in de glasvochtruimte van het 
oog te spuiten. Daarmee zijn al positieve resultaten 
behaald. Eén van die middelen is bijvoorbeeld het al 
bestaande geneesmiddel Avastin dat nog niet geregi
streerd is voor de behandeling van MD maar dat wij 
wel mogen gebruiken als patiënten hiervoor een toe
stemmingsformulier tekenen’, eindigt de oogarts zijn 
verhaal.                                                                  

Meer informatie over de bovengenoemde operaties en 
andere werkzaamheden van de oogartsen in het De-
venter Ziekenhuis vindt u op www.oogartsen.nl. Op de 
site van www.dz.nl vindt u onder ‘specialismen’ ook een 
link naar deze site. Oogheelkundige informatie rondom 
diabetes vindt u op www.diabetesoogzorg.nl.

De specialisten van het Oogcentrum Deventer (OCD) in 

het Deventer Ziekenhuis lopen voorop in diverse nieuwe 

ontwikkelingen. In goede samenwerking en onderlinge 

taakverdeling met collega’s in de regio leggen de oog

artsen zich steeds meer toe op gespecialiseerde zorg, 

waardoor ze een duidelijke regiofunctie vervullen. Dat 

geldt vooral voor de vitreoretinale chirurgie: de behande

ling van glasvocht en netvliesafwijkingen. 

In het Deventer Ziekenhuis werken vijf oogartsen, zes op
tometristen, twee technisch oogheelkundige assistenten 
(TOA), drie orthoptisten, dertien polikliniekassistenten en 
twee coördinatoren. De oogartsen hebben naast algemene 
kennis ieder hun subspecialisatie. ‘De optometristen nemen 
ons veel werk uit handen, want ze verrichten vooronderzoe
ken en specifieke onderzoeken zoals gezichtsveldonder
zoek en lensmetingen. Ze houden ook zelfstandig bepaalde 
spreekuren en doen nacontrole van staaroperaties’, vertelt 
oogarts dr. Vincent Hoppenreijs. ‘Het aantal operaties en 
polibezoeken is fors toegenomen, wachttijden namen af en 
er is een betere taakverdeling tot stand gekomen.’

Vitreoretinale chirurgie
Hoppenreijs houdt zich onder meer bezig met vitreoretinale 
chirurgie, waarbij het gaat om de behandeling van glas
vocht en netvliesafwijkingen. Op dat terrein vervult het DZ 
niet alleen een regiofunctie voor de Stedendriehoek, maar 

Oog voor vernieuwing


