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Cataract is een veelvoorkomende aandoening die tot 
vertroebeling van de ooglens leidt en die zonder 
behandeling kan resulteren in slechtziendheid of 

blindheid. Het aantal mensen met cataract neemt toe 
met de leeftijd. Bij mensen ouder dan 75 jaar is de preva
lentie 60%.1 Jaarlijks ondergaan in Nederland ongeveer 
180.000 mensen een cataractoperatie. Wereldwijd beho
ren cataractoperaties tot de meest uitgevoerde operaties.2

Ontwikkeling van de intraOculaire kunstlens
De behandeling van cataract heeft sinds de staarsteek, 
die dateert uit de 10e eeuw voor Christus, grote ontwik
kelingen doorgemaakt. Een uitgebreid overzicht van deze 
geschiedenis is eerder verschenen in het NTvG.3,4 Een 
belangrijke doorbraak was de uitvinding van de intra
oculaire kunstlens (IOL). Voorheen bestond een cataract
operatie alleen uit het verwijderen van de troebele inhoud 
met of zonder lenskapsel; hierna was geen lens meer in 
het oog aanwezig. De ooglens heeft als functie om het 
invallend licht te breken, zodat het brandpunt hiervan op 
het netvlies terechtkomt. Als er geen lens in het oog aan
wezig is (afakie), ontstaat hoge hypermetropie (verziend
heid). Hoge hypermetropie leidt tot een slechte beeld
kwaliteit en kan ook met een bril niet optimaal worden 
gecorrigeerd.
De grondlegger van de IOLontwikkeling was Sir Harold 
Ridley (19062001), die als oogarts verbonden was aan 
het Engelse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
behandelde hij gewonde piloten die plexiglasfragmenten 
van de geschutskoepel en cockpit in hun oog hadden 
gekregen. Hij merkte op dat aanwezigheid van dit materi
aal in het oog goed getolereerd werd en geen afweerreac
tie gaf. Daarom ontwikkelde hij een IOL van deze kunst
stof (polymethylmethacrylaat, PMMA), en implanteerde 
met succes het eerste exemplaar in 1949.4 Doordat Ridley 
deze ingreep uitvoerde zonder eerst uitgebreid experi
menteel onderzoek te hebben verricht en er na de ingreep 
veelal grote complicaties ontstonden, werd hem niet 
geheel ten onrechte wanpraktijk verweten.5

In de decennia die daarop volgden hebben onze landge
noten Cees Binkhorst (19121995) en zijn pupil Jan Worst 
(19282015) grote bijdragen geleverd door irisgefixeerde 
IOLmodellen te ontwikkelen, waarvoor zij tot op de dag 
van vandaag veel internationale erkenning krijgen.
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Huidige cataractcHirurgie en kunstlenzen
De huidige cataractoperatie bestaat uit een aantal stap
pen (figuur 1): (1) het maken van corneale incisies;  
(2) het creëren van een circulaire opening in het lens
kapsel (capsulorhexis); (3) het verwijderen van de ver
troebelde inhoud uit het lenskapsel met facoemulsifi
catie; (4) plaatsing van een IOL in de kapselzak. De 
facoemulsificatietechniek werd in 1967 in New York 
ontwikkeld door Charles Kelman. De lens wordt hierbij 

gefragmenteerd door ultrasone trillingen en vervolgens 
opgezogen.6

Een voordeel van de facoemulsificatietechniek is dat het 
lenskapsel tijdens de operatie gespaard blijft. Door de IOL 
in de lege kapselzak te plaatsen treden er postoperatief 
minder dislocaties van de kunstlens op dan bij iris
gefixeerde IOL’s. Een andere belangrijke ontwikkeling was 
het vervangen van PMMAmateriaal door siliconen. 
Omdat de siliconenIOL is opvouwbaar en daarmee werd 

 

Figuur 1  Stapsgewijs overzicht van de huidige cataractchirurgie. De ingreep begint met het maken van 3 corneale incisies; die stap is niet afgebeeld. (a) Met een 

pincet wordt een circulaire doorgang, de capsulorhexis, in het lenskapsel gecreëerd. (b) Middels faco-emulsificatie wordt de ooglens eerst in 4 delen gekraakt, 

waarna de lenskwadranten individueel gefragmenteerd en opgezogen worden. (c) Na het verwijderen van de ooglens kan de opgevouwen intraoculaire kunstlens 

(IoL) in het lege lenskapsel geplaatst worden. (d) De IoL ontvouwt zich in het lege lenskapsel, waarna de pootjes (‘haptics’) vastgrijpen in het perifere deel van de 

kapselzak (illustratie: R. Trompert). 
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het mogelijk om de lens door een veel kleinere incisie – 3,2 
in plaats van 6 mm – te implanteren.6 Tegenwoordig maakt 
men gebruik van vouwbaar acrylaatmateriaal, waardoor de 
IOL door een nog kleinere incisie (2,2 mm) geïmplanteerd 
kan worden; dit maakt het hechten van de wond overbodig.
Er is tegenwoordig keuze uit vele verschillende typen 
IOL’s. De keuze van de geschiktste IOL is afhankelijk van 
de voorkeuren van de patiënt en de anatomie van het oog. 
Bij het merendeel van de patiënten wordt gekozen voor 
een monofocale IOL. Monofocaal wil zeggen dat licht
stralen tot 1 punt gebroken worden op het netvlies. 
Meestal wordt gekozen voor een scherpe vertevisus en 
zal de patiënt na de operatie een bril nodig hebben om te 
kunnen lezen.
Ongeveer 20% van de patiënten met cataract heeft ook 
astigmatisme.7 Hierbij is de cornea niet rond maar eerder 
ovaal van vorm. Hierdoor breken lichtstralen in 2 afzon
derlijke vlakken in verschillende mate, waardoor deze 
niet samen op het netvlies vallen. Dit geeft een onscherp 
beeld. Bij deze patiënten kan men een torische IOL plaat
sen, die het astigmatisme corrigeert. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat ruim 80% van de patiënten die een tori
sche IOL heeft gekregen, geen bril meer nodig heeft voor 
het vertezien.7

Het menselijke oog heeft tot ongeveer het 40e levensjaar 
het vermogen om door accommodatie scherpe beelden 
op de retina te projecteren, ongeacht de afstand van deze 
beelden. Daarna treedt geleidelijk ouderdomsverziend
heid (presbyopie) op. Om dit te ondervangen zijn ruim  
30 jaar geleden de eerste multifocale IOL’s geïntrodu
ceerd. Door de speciale vorm van deze kunstlenzen wor
den beelden van verschillende afstanden scherp op de 
retina geprojecteerd. Hierdoor kan presbyopie in combi
natie met cataract in één chirurgische ingreep verholpen 
worden. Ruim 75% van de patiënten die een cataractex
tractie met implantatie van een multifocale IOL onder
gaan, heeft na de ingreep geen bril meer nodig voor ver
tezien en lezen.8 Nadelen van deze kunstlenzen zijn met 
name het verlies aan contrast en visuele bijverschijnselen 
als halo’s en verblinding door felle lichtbronnen.8

andere t ypen kunstlenzen
Het overgrote deel van de IOL’s die gebruikt worden bij 
cataractchirurgie, wordt geïmplanteerd in het lege lens
kapsel. Er bestaan echter ook IOL’s om hoge refractieaf
wijkingen, zoals hoge myopie (bijziendheid), te corrige
ren bij patiënten die geen cataract hebben. Bij deze 
patiënten kan een irisgefixeerde ‘phake’ intraoculaire 
kunstlens geïmplanteerd worden tussen de cornea en de 
iris.9 Doordat deze IOL aan de iris gefixeerd wordt, 
behoudt deze een stabiele positie. Dit mechanisme is 
gebaseerd op de kunstlenzen die oorspronkelijk ontwik
keld zijn door Worst.

cOmplicaties
De ontwikkeling van de kunstlenzen verliep niet geheel 
zonder problemen. De IOL’s van de eerste generatie had
den te kampen met een aantal complicaties, zoals dislo
catie van de IOL, verhoogde oogdruk (glaucoom), oog
ontsteking (uveïtis) en intraoculaire bloedingen. Door de 
jaren heen zijn zowel de ingreep als de kunstlenzen ver
beterd. Tegenwoordig is de meest voorkomende intra
operatieve complicatie een scheur in het lenskapsel. 
Wanneer deze scheur de achterste lenskapsel betreft, 
bestaat het risico dat lensresten naar achter zakken en in 
het glasvocht terechtkomen. Er is in dat geval een tweede 
operatie nodig om de lensresten uit het glasvocht te ver
wijderen. Een gescheurd lenskapsel geeft te weinig steun 
aan de kunstlens. Hierdoor is implantatie van een IOL in 
het lenskapsel niet meer mogelijk en zal er gekozen wor
den om de kunstlens op een andere positie te plaatsen. 
Mogelijke opties zijn in de sulcus (tussen iris en lenskap
sel) of enclavatie in de iris, zoals bij de lens ter correctie 
van hoge refractieafwijkingen.
De belangrijkste postoperatieve complicaties die kunnen 
optreden, zijn nastaar, maculaoedeem, netvliesloslating 
en endoftalmitis. Nastaar is de meest voorkomende com
plicatie na een cataractextractie. Hierbij treedt een ver
troebeling op van het lenskapsel door proliferatie van 
achtergebleven lensepitheelcellen. Dit kan postoperatief 
verholpen worden met een lasercapsulotomie. Endoftal
mitis is een ernstige, intraoculaire ontsteking die vaak 
leidt tot blijvende slechtziendheid of blindheid. Uit een 
enquête onder Nederlandse oogartsen in 2013 blijkt  
endoftalmitis na ongeveer 0,025% van de operaties voor 
te komen.10 Postoperatieve uitkomsten en intra en post
operatieve complicaties worden bijgehouden in een lan
delijk register, de Kwaliteitsregistratie Cataract van het 
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

stand van de wetenscHap en praktijk
Inmiddels heeft Zorginstituut Nederland ten aanzien 
van zowel multifocale als torische IOL’s het standpunt 
ingenomen dat deze behandelingen voldoen aan de stand 
van de wetenschap en praktijk en dat patiënten voor de 
meerkosten van dergelijke IOL’s mogen bijbetalen.11,12 
Doorslaggevend voor het besluit ten aanzien van multi
focale IOL’s was dat de meeste patiënten geen bril meer 
nodig hadden voor lezen en dat er weinig ernstige bijwer
kingen optraden.
Goedgeïnformeerde patiënten kunnen de lichte bijwerkin
gen en de meerprijs van de IOL’s afwegen tegen de voorde
len van deze lenzen. De grote mate van postoperatieve 
brilonafhankelijkheid voor het vertezicht na de implantatie 
van torische IOL’s en een risicoprofiel vergelijkbaar met dat 
van de implantatie van monofocale IOL’s was doorslagge
vend voor het besluit ten aanzien van torische IOL’s.
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tOekOmstperspectieF
Door het alsmaar stijgende aantal cataractoperaties dat 
jaarlijks wordt uitgevoerd, en in het achterhoofd houdend 
dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar zal toene
men, zal de ontwikkeling van de cataractchirurgie niet 
stil blijven staan.
Een recente ontwikkeling is de introductie van de ‘fem
tosecond laser’assistentie tijdens cataractingrepen. 
Deze femtosecondlasergeassisteerde cataractchirurgie 
(FLACS) automatiseert enkele manueel uitgevoerde han
delingen van de conventionele cataractchirurgie (figuur 
2). Met FLACS kunnen de incisies in de cornea en de 

circulaire opening in het kapsel van de lens (capsulor
hexis) gemaakt worden; de laser ondersteunt bij frag
mentatie van de ooglens.
De eerste klinische studies tonen dat de toepassing van 
deze lasertechniek zorgt voor een grotere precisie van 
capsulorhexis in grootte en vorm (zie figuur 2d).13 Theo
retisch kan dit bijdragen aan optimale positionering van 
de IOL. Er worden op dit moment IOL’s ontwikkeld die 
bevestigd kunnen worden in de circulaire opening die 
ontstaat bij capsulotomie en niet in de kapselzak (zie 
figuur 2c). Door de IOL te fixeren in de capsulotomie 
blijft de lens mogelijk stabieler in het oog en beter gecen

 

Figuur 2  Enkele essentiële stappen van de moderne ‘femtosecond laser’-geassisteerde cataractchirurgie (FLACS). (a) Het oog van de patiënt wordt middels suctie 

gefixeerd aan de femtosecondlaser (‘docken’) om oogbewegingen te minimaliseren. (b) Vervolgens kunnen de gewenste locaties voor de corneale incisies (gele en 

oranje rechthoeken), de capsulotomie (paarse cirkel bij de irisrand) en de fragmentatie van de ooglens (centrale gele cirkels en lijnen) ingesteld worden. (c) Een 

voorbeeld van een intraoculaire kunstlens bevestigd in de opening die ontstaan is door de capsulotomie. (d) Een voorbeeld van een perfect circulaire opening in het 

lenskapsel, gemaakt met FLACS-capsulotomie. 

 

d

a

c

b



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2016;160: A9832 5

PE
RS
PE
CT
IE
F

treerd ten opzichte van de visuele as, iets wat kan bijdra
gen aan nog betere visuele uitkomsten na de operatie. 
Verder is de uiteindelijke positie van de IOL waarschijn
lijk beter te voorspellen, dankzij een betere wondgene
zing van de capsulotomie in combinatie met een IOL die 
minder speling heeft in het lenskapsel. Dit is van essenti
eel belang voor het perfectioneren van de huidige pre
operatieve lensberekeningen.
Een andere recente ontwikkeling is de introductie van de 
‘extended depthoffocus’IOL’s.14 Verwacht wordt dat 
deze kunstlenzen een betere leesvisus bieden dan de 
gebruikelijke monofocale IOL’s en daarnaast een betere 
contrastsensitiviteit en minder visuele bijwerkingen 
(‘glare’ en halo’s) dan multifocale IOL’s.

cOnclusie

De ontwikkelingen in de cataractchirurgie hebben in de 
laatste decennia tot enorme vooruitgang geleid, mede 

dankzij ingrijpende veranderingen in het ontwerp van 
nieuwe intraoculaire kunstlenzen. Daar waar cataract 
vóór de introductie van IOL’s resulteerde in slechtziend
heid of zelfs blindheid, is de behandeling van patiënten 
met cataract tegenwoordig een standaardprocedure. De 
huidige cataractoperatie kent lage intra en postopera
tieve complicaties en heeft goede postoperatieve visuele 
resultaten. Door een stijgende vraag naar cataractextrac
ties en verdere ontwikkeling van de technologie zullen de 
cataractchirurgie en IOL’s verder geoptimaliseerd wor
den.
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