
Datum ___________    Naam___________________________  

Cataract vragenlijst 

De term “cataract” verwijst naar een troebele lens in het oog. Wanneer de cataract 
verwijderd wordt, zal een artificiële lens geplaatst worden ter vervangen van uw eigen 
vertroebelde lens. Deze vragenlijst helpt ons om de best mogelijke kunstlens te kiezen 
voor uw visuele noden. Het is belangrijk om te begrijpen dat vele patiënten toch een 
bril nodig hebben voor bepaalde activiteiten na de behandeling. Vul gerust deze 
vragenlijst in en bezorg hem aan uw dokter.  

1.  Na de operatie, zou u geïntereseerd zijn om zonder bril goed te zien in volgende 
situaties:  

- verzicht (autorijden, golf, tennis, tv kijen) 

___ verkies geen bril voor ver  

___  vind het niet erg om een bril te dragen voor ver  

- tussenzicht (computer, menus, koken, prijskaartjes) 

___ verkies geen bril voor tussenzicht  

___  vind het niet erg om een bril te dragen voor tussenzicht 

- leeszicht (boeken lezen, handwerk, gsm, tablet)  

___ verkies geen bril om te lezen 

___  vind het niet erg om een bril te dragen om te lezen 

 

2.  Duid de stelling aan die het best past ivm uw zicht in het donker. 

 ___ a. Mijn zicht in het donker is uiterst belangrijk voor mij, ik verwacht de best 
moglijke oplossing hiervoor.  

 ___ b. Ik wil comfortabel ’s nachts kunnen rijden, maar ik kan met kleine imperfecties 
leven. 

___ c. Ik rijd nooit ’s nachts met de wagen.  

3. Als u na de ingreep een bril dient te dragen voor één activiteit, voor welke zou dit 
het minst erg vinden? 

___ verzicht                 ____ tussenzicht                  ___ leeszicht  



4. Als u overdag goed ver en kortbij zou kunnen zien zonder bril met als voorwaarde 
dat u ’s nachts wat halo’s zou zien, zou U dit dan overwegen?  

____Ja ____Nee  

5. Als u overdag én ’s nachts goed ver én tussenin zou kunnen zien zonder bril, met 
als voorwaarde dat u voor kleine leesdruk nog wel een bril nodig heeft, zou U dit dan 
overwegen? 

____Ja ____Nee 

7. Op een schaal van 10, hoe perfectionist beschouwd U uzelf?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

 

Handtekening __________________________________  

	
	


