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Een staaroperatie zon der onnodig tijdverlies
Rijnstate Clinics start met een nieuwe behandeloptie: voor cataract hoef je 
nog maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Is een operatie aan het 
tweede oog nodig, dan wordt die samen met de nacontrole gepland.

De one-stop-shop staar is vooral bedoeld voor patiënten 
die minder mobiel zijn en daardoor afhankelijk zijn van 
anderen om naar het ziekenhuis in Velp te komen. Maar 
volgens Rijnstate Clinics zijn ook mensen met een drukke 
baan een geschikte doelgroep. Er wordt ’s middags 
OK-ruimte gereserveerd aansluitend op het consult bij de 
opererend oogarts. Binnen dat tijdvak worden maximaal 
twee patiënten per oogarts geholpen. Sinds de inge-
bruikname in maart heeft oogarts Tim Westland al vele 
patiënten “naar volle tevredenheid” van staar afgeholpen, 
meteen na het consult. “Deze mensen hoefden niet meer 
voor een apart consult naar het ziekenhuis te komen en 
houden gewoon hun eigen oogarts als aanspreekpunt”, 
zegt hij. In de one-stop-shop worden alleen standaard 
monofocale IOL’s geïmplanteerd en dus geen multifocale 
of asferische lenzen. Daarvan kan geen voorraad worden 
aangehouden, bovendien kost het berekenen van de 

torische lens en van de refractiewaardes extra tijd. Tevens 
heeft deze patiëntenpopulatie extra uitleg nodig en moet 
er een eigen bijdrage worden betaald. “In ons ziekenhuis 
is de patiëntenpopulatie die van deze premium implant-
lenzen gebruik wil maken beperkt, ongeveer 2% van het 
totaal. Het zal nog niet gebeuren dat beiden ogen op 
dezelfde middag worden geopereerd.” Bij bilaterale 
simultane cataractchirurgie heb je nog steeds evenveel 
ziekenhuisbezoeken nodig. Echter, het ontbreken van een 
interval tussen beide operaties brengt risico’s met zich 
mee, vindt Westland. “Je weet nooit exact hoe je refrac-
tioneel uitkomt met de operatie van het eerste oog.  
Nu kunnen we dat nog bijstellen voor de operatie aan 
het tweede oog. Maar waarom zou je ook aan twee ogen 
tegelijk geopereerd willen worden? Met één iets minder 
ziend oog de eerste dagen na de operatie kun je je  
nog best redden, maar met twee word je toch wel erg 
afhankelijk van je omgeving!”

Triage oogarts
De one-stop-shop is een initiatief van Westland zelf.  
“Ik vond het opvallend hoe groot de patiëntengroep is 
die verwacht dat ze meteen geopereerd worden als ze bij 

ons op de poli komen. Met name de patiënten die via 
ons OogZorgProject al zijn doorverwezen door een 
optometrist uit de regio. Deze optometrist heeft al staar 
gediagnosticeerd en dus is de patiënt al op de hoogte 
van de diagnose. Toch was het gebruikelijk dat er dan 
weer een aparte intake in het ziekenhuis plaatsvond.”  
Tim Westland werkte twee jaar in een oogkliniek in 
Ghana. Daar werd vaker direct geopereerd op de dag van 
het ziekenhuisbezoek, vooral als mensen van heinde en 
verre kwamen. Hij vroeg zich daarom af, of een one-stop-
shop niet ook hier mogelijk was. Hij legde zijn plan voor 
in de vakgroep van Rijnstate Clinics. Er volgde een LEAN-
traject. Dit is een verbetermethodiek waarbij stapsgewijs 
wordt bekeken hoe de reguliere processen vereenvoudigd 
en de kwaliteit van de behandeling verhoogd kunnen 
worden. “We hebben alle betrokken specialismen aan 
boord gehaald, zodat iedereen wist wat de one-stop-
shop zou opleveren en welke rol zij daarin zouden spelen. 
Wij bellen patiënten binnen twee werkdagen na verwijzing 
van een optometrist. Ze kunnen dan de datum voor hun 
consult en operatie kiezen. De oogarts doet een triage 
op basis van de directe verwijsbrief vanuit ZorgDomein 
door de optometrist en selecteert een groep patiënten 
die in aanmerking komen voor de one-stop-shop  
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staaroperatie. We verrichten uitsluitend reguliere cata-
ractoperaties met standaard hydrofobe monofocale 
lenzen. Daarover krijgen zij informatie. Ze kiezen zelf  
of ze dat willen of dat de behandeling op een ander 
moment plaatsvindt. We verwachten wel dat mensen 
goed kunnen overzien wat een staaroperatie inhoudt en 
dat ze zelf de informatie kunnen doornemen, eventueel 
met een familielid. Voorafgaand aan de operatie is er een 
controle door de behandelend oogarts, dit is meestal 
aan het eind van de ochtend. Zo blijven de veiligheid en 
informed consent van de standaardprocedure behouden, 
zonder dat de patiënt een extra gang naar het ziekenhuis 
moet maken.”

Aanpassen
Westland vindt zijn behandeloptie goed passen in het 
snel veranderende zorglandschap. “Dit concept sluit aan 
op Juiste Zorg op de Juiste Plek, het overheidsprogramma 
dat ernaar streeft onnodige zorg te voorkomen en de 
zorg die wél nodig is, dichter bij de mensen brengen.” 
Maar de one-stop-shop is ook een goed voorbeeld van 
Passende Zorg. Dat wil zeggen dat de burger goede zorg 
tegen een redelijke prijs krijgt, samen beslist met de 
dokter, de zorg dichtbij huis kan organiseren en zoveel 

mogelijk zelfredzaam is. Passende Zorg kan een oplossing 
zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst 
goede zorg krijgt, ondanks de toegenomen druk op het 
zorgstelsel. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) berekende al dat in 2040 één op 
de drie Nederlanders in de zorg moet werken om de zorg 

betaalbaar te houden. Westland: “Ook in de oogzorg 
zullen we onze patiënten perspectief en voldoening 
moeten bieden. Daar is een heel andere denkwijze voor 
nodig. Als oogarts zullen wij ons veel meer moeten aan-
passen aan de patiënt en niet andersom. We moeten 
servicegerichter zijn. De oprichter van het grootste zie-
kenhuis van India, Aravind Eye Hospital, sprak de fameuze 
woorden: Why can’t we do for eyecare what McDonald’s  
did for hamburgers? Dat ziekenhuis moet een groot deel 
van India’s vijftig miljoen slechtzienden bedienen.” 

Standaard situatie

One-stop-shop staar

Afspraak huisarts en 
verwijzing naar oogarts 

Afspraak oogarts en 
inplannen operatie

Operatie 1e oog Controle 1e operatie en 
inplannen 2e operatie

Operatie 2e oog Eindcontrole  
beide ogen 

Afspraak optometrist* en 
verwijzing naar oogarts

Afspraak oogarts en 
operatie 1e oog

Controle eerste operatie 
en operatie 2e oog

Eindcontrole 
beide ogen

*  De patiënt hoeft niet meer eerst naar de huisarts, maar kan ook direct 
naar een optometrist. Bovendien hoeft de optometrist niet meer de 
huisarts te consulteren, maar mag deze meteen verwijzen naar de 
tweedelijn.
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Tim Westland
Oogarts Rijnstate Clinics

“ Ook in de oogzorg zullen we patiënten 
perspectief en voldoening moeten bieden"


