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Staaroperatie Dagbehandelcentrum Oogheelkunde 

 
Inleiding 

Binnenkort krijgt u een staaroperatie op het 
Dagbehandelcentrum van de polikliniek 
Oogheelkunde. 
 
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de 
receptie van de polikliniek Oogheelkunde, 
routenummer 81. 
 
Wij adviseren u om zo min mogelijk waardevolle 
spullen mee naar het ziekenhuis te nemen. Trekt 
u gemakkelijke kleding aan (geen pluizige 
truien). Natuurlijk kunt u zich door iemand laten 
begeleiden. 
 
Voorbereiding op het Dagbehandelcentrum 

De verpleegkundige brengt u naar de holding. 
Hier neemt u plaats in de behandelstoel. 
 

• U krijgt hier een speciaal operatiejasje over 
uw kleding aan. 

• Contactlenzen doet u uit( indien mogelijk 
liever thuis vast uitdoen). 

• Gehoorapparaat aan de te opereren zijde 
moet uitgenomen worden. 

• U draagt geen make up, en gebruikt geen 

crème voor het gezicht. 
• Ringen en kettingen moeten af.  
• Het te behandelen oog wordt hier een paar 

maal gedruppeld om de pupil groter te 
maken. 

 

In de operatiekamer 

Vanuit de holding wordt u in de behandelstoel 
naar de operatiekamer gereden. 
Hier wordt het oog verdoofd middels druppels, 
soms zal de behandelend oogarts hiervan 
afwijken. 
De operatie duurt inclusief de voorbereidingen 
ongeveer een uur. 
 
 

Na de operatie 

Na de operatie gaat u weer terug naar de 
holding. Hier krijgt u nog iets te drinken, en als u 
zich goed voelt, kunt u naar huis. 
U mag zelf niet autorijden want er zit een 
verband voor het geopereerde oog. Zorg er 
dus voor dat een begeleider u kan brengen en 
ophalen. Voor uw begeleider is er gelegenheid 
om in de wachtruimte van de polikliniek 
Oogheelkunde plaats te nemen. 
 
Controle 

De dag na de operatie vindt de telefonische 
controle plaats. 
 
Voor de druppels die u gaat gebruiken na de 
staaroperatie raadpleegt u de folder ‘instructie 
na de staaroperatie’. 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 
Ook kunt u dagelijks bellen via het algemene 
telefoonnummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen? 

Als u onverwacht klachten krijgt of als u vragen 
heeft, dan kunt u altijd naar de polikliniek 
Oogheelkunde bellen via (0182) 50 50 14.  
In het weekend of na 16.30 uur belt u met de 
afdeling Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50 
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