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Informatie over de verschillende vormen van ooglaseren

LASIK

Bij een LASIK-behandeling 
(Laser-in-situ-Keratomileusis) wordt een 
operatieve snijtechniek (Keratomileusis) 
gecombineerd met de toepassing van een 
Excimer-laser. 

Een LASIK-behandeling in drie stappen

1- Het inwendige van het hoornvlies wordt 
blootgelegd
Met behulp van een precisiemesje (keratoom) 
wordt een dun schijfje van het hoornvlies 
gesneden.  Dit schijfje blijft echter gedeeltelijk 

aan het oog 
vastzitten.

Het schijfje, ook wel 
flap genoemd, 
wordt vervolgens als 
de kaft van een 
boek opengeslagen.

Als de snee niet met 
een mechanisch microkeratoom wordt 
gemaakt maar met een Femtosecond-laser, 
dan spreekt men van Femto-LASIK.

2- De laser wordt in werking gesteld
De diepere hoornvlieslagen,  die onder de  flap 

liggen, worden met de Excimer-laser 
gemodelleerd. Hoe het hoornvlies wordt 
gemodelleerd, is afhankelijk van de klachten 
van de patiënt.

Voor het corrigeren 
van bijziendheid 
wordt het 
hoornvlies in het 
midden afgevlakt. 
Bij verziendheid 
wordt het 
hoornvlies rond het 

middel puntringvormig weggeslepen.
Mocht er sprake zijn van een cilindrische 
afwijking, dan wordt die bij de
correctie van de bijziendheid of 
verziendheid ook meteen gecorrigeerd. 
Voor correctie daarvan wordt het oppervlak 
van het hoornvlies zo bolvormig mogelijk 
geslepen.

3- Sluiting van de wond
 
Het schijfje 
hoornvlies (de flap) 
wordt nu weer 
teruggelegd op het 
oog. 

Het hecht zich 
vanzelf en fungeert 

als een lichaamseigen pleister op de wond.

Wavefront-LASIK

Een Wavefront-LASIK begint met het maken 
van een zogenaamde WaveScan. Er wordt een 
laserstraal op het oog gericht, die door het oog 
naar het netvlies gaat. Deze straal wordt door 
het glasachtig lichaam, de lens, de pupil en het 
hoornvlies weer terug gekaatst. Een sensor 
meet op 50 – 250 verschillende punten de 
onregelmatigheden van het weerkaatste licht 
(Wavefront). Uit deze metingen wordt een 
nauwkeurige, driedimensionale landkaart van 
het hoornvlies van het oog samengesteld, met 
inbegrip van alle eventuele onregelmatigheden 
en aberraties. 

Door middel van dit onderzoek kunnen ook 
hoge-orde aberraties worden vastgesteld. Deze 
veroorzaken bijvoorbeeld lichtkringen (halo’s), 
verblinding door uitwaaiering van licht, of 
wazig zien. De zo verkregen gegevens worden 
ingevoerd in een wiskundige formule, die de 
chirurgen gebruiken voor het programmeren 
van de Excimer-laser.

Op deze manier zijn ook klachten te corrigeren 
die met een bril niet meer kunnen worden 
verholpen. De Wavefront-LASIK zou het zien 
van contrasten en het zicht bij schemering 
verbeteren. 
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PresbyMAX

PresbyMAX is een minimaal invasieve 
methode voor de behandeling van 
ouderdomsverziendheid, waarvoor 
gebruik gemaakt wordt van het 
technologisch toonaangevende 
ooglasersysteem SCHWIND AMARIS.

De behandeling duurt slechts enkele 
minuten, het eigenlijke weghalen met 
de laser slechts enkele seconden. De 
gevoelige ooglens wordt daarbij niet 
aangeraakt en ook niet vervangen.

In plaats daarvan wordt het hoornvlies 
door middel van zeer snelle 
laserpulsen uiterst nauwkeurig en 
precies gemodelleerd.

Een verschil met een conventionele 
LASIK-behandeling is dat er bij een 
PresbyMAX-behandeling meerdere 
brandpunten in het oog worden 
gemaakt, die alle exact berekend 
worden. Hetzelfde principe wordt ook 

toegepast bij multifocale 
contactlenzen of implantaatlenzen. 
Het hoornvlies wordt in het midden 
gemodelleerd omdichtbij scherp te 
kunnen zien, aan de rand voor het 
scherp zien op grotere afstand. Het 
resultaat is een grote 
scherptediepte en een zeer goed 
zicht op alle afstanden.

Typisch voor deze behandeling is 
dat de gezichtsscherpte zich zeer 
snel instelt, ongeveer als bij een 
conventionele LASIK- behandeling.

Uw voordelen op een rij

» Optimale veiligheid door 
behandeling met het technologisch
toonaangevende SCHWIND 
AMARIS-ooglasersysteem
»  De behandeling is minimaal 
invasief en duurt zeer kort: slechts 
enkele minuten
»  U krijgt uw gezichtsscherpte zeer 
snel terug

»  Bij het dichtbij zien zeer goed zicht 
op alle afstanden
»  Klachten zoals bijziendheid, 
verziendheid of cilindrische 
afwijkingen kunnen gelijktijdig worden 
verholpen
»  Hoge graad van tevredenheid onder 
patiënten
»  Zeer goede klinische resultaten
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TRANS-PRK (NO TOUCH)

Het oogoppervlak (het epitheel), dat zich 
indien nodig kan vernieuwen, wordt bij 
deze ingreep met behulp van een laser 
weggehaald, zonder dat het oog zelf in 
contact komt met een instrument 
(No-Touch- oppervlaktebehandeling). 
Vergeleken met het handmatig 
verwijderen van het epitheel of het 
verwijderen daarvan met alcohol, kan het 
epitheel bij deze methode aanzienlijk 
eenvoudiger, nauwkeuriger en 
gelijkmatiger worden verwijderd. Aan het 
eind van de behandeling wordt een zachte 
contactlens op het oog geplaatst ter 
bescherming van het hoornvlies. De 
contactlens blijft ongeveer 2-3 dagen op 
het oog, tot de regeneratie van het 
epitheelweefsel begint.

Verschillende voordelen van ooglaseren 
zonder flap
Het grootste voordeel is dat het deel van 
het hoornvlies dat verwijderd moet 
worden (het epitheel) zeer nauwkeurig kan 
worden weggehaald, zonder dat het oog 
in contact komt met een instrument. Dat 

bevordert het herstel van het 
hoornvlies en bekort de infectietijd van 
het oog. Bij een oogcorrectie door 
middel van de Trans-PRK-methode 
wordt er zeer precies gewerkt en er 
wordt geen flap gemaakt. Er wordt, 
met andere woorden, niet in het 
hoornvlies gesneden.

Vergeleken met een Lasik- of 
Intralasik-behandeling is het oog bij een 
Trans-PRK-behandeling aanmerkelijk 
minder droog. Er wordt namelijk geen 
snede gemaakt in het hoornvlies, niet 
met een automatisch lemmet (zoals het 
geval is bij Lasik) en ook niet met een 
laserstraal (zoals gebeurt bij 
Femtosecond-Lasik).

Als het hoornvlies dun is of 
onregelmatige 
oppervlakteverhoudingen heeft, dan 
verdient Trans-PRK de voorkeur boven 
een LASIK- of 
Femtosecond-lasik-behandeling.

Patiënten met bijziendheid kunnen zeer 
snel na de ingreep weer scherp zien. Bij 
verziendheid duurt het na de 

Trans-PRK-behandeling tot drie maanden 
voordat de patiënt weer scherp ziet. 
Vergeleken met een LASIK-behandeling is 
de gezichtsscherpte dan wel vaak 
stabieler.

Eventuele klachten duren meestal niet 
langer dan ongeveer 1 – 1,5 dag, en zijn met 
behulp van pijnstillende druppels alsmede 
innovatieve bandagelenzen goed te 
verdragen.
 
Men kan dan ook stellen dat bij de 
Trans-PRK-methode de kans op 
complicaties aanzienlijk kleiner is, terwijl de 
methode minstens dezelfde voordelen 
biedt als een LASIK- of Intralasik 
-behandeling. Op de lange termijn kunnen 
de resultaten van de Trans-PRK-methode 
zelfs aanmerkelijk beter zijn.
Vroeger leidden PRK (Photore fractieve 
Keratectomie)-ingrepen achteraf tot 
problemen als bijvoorbeeld het ontstaan 
van littekenweefsel of een vertraagde 
ontwikkeling van het zicht. Met de 
hightech-laser die bij de innovatieve 
Trans-PRK-methode wordt gebruikt, is van 
deze vroegere nadelen praktisch geen 
sprake meer.
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Implantatie van multifocale 
kunstlenzen
Onze ogen worden met de jaren slechter, 
en in de regel treedt daarbij zogenaamde 
ouderdomsverziendheid op. Dat is een 
normaal onderdeel van het 
verouderingsproces van het menselijk 
lichaam.Bij ouderdomsverziendheid ziet 
men voorwerpen dichtbij onscherp, en 
wordt het lezen van bijvoorbeeld een 
krant, een boek of een bijsluiter steeds 
moeilijker. Tot nu toe kozen de meeste 
mensen met deze klachten voor een 
zogenoemde multifocale bril: een bril met 
glazen die deels zijn ingesteld op dichtbij 
zien, deels op veraf zien. 

Zo’n bril kan daardoor ook worden 
gedragen door ouder wordende bijziende 
mensen. Toch kan niet iedereen goed 
overweg met een multifocale bril. Velen 
klagen over de beperking van het 
gezichtsveld, wat bij bijvoorbeeld 
autorijden voortdurend hinderlijk is. Voor al 
deze mensen is er nu een e�ectief 
alternatief: multifocale kunstlenzen (of 
PresbyMAX Lasik).

Multifocale kunstlenzen als mogelijk 
alternatief voor een multifocale bril

Moderne multifocale implantlenzen 
kunnen tegenwoordig verziendheid en 
bijziendheid maar ook zogenoemde 
cilindrische afwijkingen in bijna iedere 
gewenste sterkte corrigeren. Als gevolg 
van de opeenhoping van bepaalde stof 
verandert de lichaamseigen ooglens 
naarmate men ouder wordt 
voortdurend. De moderne multifocale 
kunstlens wordt daarom direct in het 
oog van de patiënt geïmplanteerd.

Komen uw ogen niet voor laseren in 
aanmerking? Dan hebben we goede 
alternatieven.

Multifocale kunstlenzen zijn te 
vergelijken met kleine contactlenzen. 
Ze worden echter niet op maar in het 
oog geplaatst. Voordelen zijn een 
pijnloze behandeling, zeer snelle 
genezing en een uitzonderlijk 
helder zicht. Vooral voor relatief 
jonge mensen met een 
aanzienlijk afwijkend 
gezichtsvermogen of een 

extreem dun hoornvlies, en voor mensen 
met grijze staar (cataract; door ouderdom 
veroorzaakte vertroebeling van de 
ooglens) is deze behandeling geschikt.

Implantatie van multifocale kunstlenzen

Als u een beter gezichtsvermogen wilt, of 
als u graag een volledig gezichtsvermogen 
wilt zonder gebruik te hoeven maken van 
hulpmiddelen als bril of contactlenzen en u 
komt niet in aanmerking voor PresbyMAX, 
dan kunnen multifocale kunstlenzen voor u 
de juiste oplossing zijn. Met de implantatie 
van multifocale kunstlenzen kunnen uw 
ogen weer scherp stellen en krijgen ze hun 
refractievermogen terug. 

Ze kunnen gebruikt worden voor de 
correctie van verschillende soorten 
refractieafwijkingen zoals astigmatisme, 
matige tot hoge myopie (bijziendheid) en 
hypermetropie (verziendheid). 

Deze behandeling is vaak vooral zinvol bij 
presbyopie of ouderdomsverziendheid 
(dat wil zeggen de onmogelijkheid op 
hogere leeftijd om dichtbij scherp te zien). 
Een voordeel is dat deze methode – in 
tegenstelling tot andere vormen van 

refractiechirurgie – kan worden 
toegepast bij patiënten met presbyopie, 
droge ogen, een dun hoornvlies of hoge 
refractieafwijkingen.
Bovendien kan men met multifocale 
kunstlenzen nooit grijze staar (cataract) 
ontwikkelen, omdat de natuurlijke lens 
wordt verwijderd. Multifocale 
kunstlenzen worden ook vaak
geïmplanteerd als er al sprake is van 
cataract en de patiënt na de operatie 
liever geen bril meer wil. De 
behandeling is verder een alternatief 
voor een PresbyMAX-behandeling bij 
patiënten met grijze staar (cataract). 

De multifocale kunstlenzen functioneren 
als de natuurlijke lens in het menselijk 
oog: ze  bewegen met het oog mee en 
werken daardoor onafhankelijk van de 
blikrichting.

Omdat de kenmerken   van multifocale 
kunstlenzen in hoge mate 
overeenkomen met die van het 
menselijk oog, worden ze door  de 
patiënt vanaf het moment van 
implantatie zeer goed verdragen – dit in 
tegenstelling tot een multifocale bril. 
Alle moderne multifocale lenzen maken 

hulpmiddelen zoals een bril of loep in 
principe geheel overbodig. De kwaliteit van 
de lenzen is bovendien stabiel en blijft dat 
tot ook vele jaren. In theorie blijft een 
moderne multifocale kunstlens vanaf het 
moment van implantatie in het oog 90 jaar 
lang optisch stabiel. De patiënt kan de 
lenzen dan ook zonder problemen tot op 
hoge leeftijd gebruiken.
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extreem dun hoornvlies, en voor mensen 
met grijze staar (cataract; door ouderdom 
veroorzaakte vertroebeling van de 
ooglens) is deze behandeling geschikt.

Implantatie van multifocale kunstlenzen

Als u een beter gezichtsvermogen wilt, of 
als u graag een volledig gezichtsvermogen 
wilt zonder gebruik te hoeven maken van 
hulpmiddelen als bril of contactlenzen en u 
komt niet in aanmerking voor PresbyMAX, 
dan kunnen multifocale kunstlenzen voor u 
de juiste oplossing zijn. Met de implantatie 
van multifocale kunstlenzen kunnen uw 
ogen weer scherp stellen en krijgen ze hun 
refractievermogen terug. 

Ze kunnen gebruikt worden voor de 
correctie van verschillende soorten 
refractieafwijkingen zoals astigmatisme, 
matige tot hoge myopie (bijziendheid) en 
hypermetropie (verziendheid). 

Deze behandeling is vaak vooral zinvol bij 
presbyopie of ouderdomsverziendheid 
(dat wil zeggen de onmogelijkheid op 
hogere leeftijd om dichtbij scherp te zien). 
Een voordeel is dat deze methode – in 
tegenstelling tot andere vormen van 

refractiechirurgie – kan worden 
toegepast bij patiënten met presbyopie, 
droge ogen, een dun hoornvlies of hoge 
refractieafwijkingen.
Bovendien kan men met multifocale 
kunstlenzen nooit grijze staar (cataract) 
ontwikkelen, omdat de natuurlijke lens 
wordt verwijderd. Multifocale 
kunstlenzen worden ook vaak
geïmplanteerd als er al sprake is van 
cataract en de patiënt na de operatie 
liever geen bril meer wil. De 
behandeling is verder een alternatief 
voor een PresbyMAX-behandeling bij 
patiënten met grijze staar (cataract). 

De multifocale kunstlenzen functioneren 
als de natuurlijke lens in het menselijk 
oog: ze  bewegen met het oog mee en 
werken daardoor onafhankelijk van de 
blikrichting.

Omdat de kenmerken   van multifocale 
kunstlenzen in hoge mate 
overeenkomen met die van het 
menselijk oog, worden ze door  de 
patiënt vanaf het moment van 
implantatie zeer goed verdragen – dit in 
tegenstelling tot een multifocale bril. 
Alle moderne multifocale lenzen maken 

hulpmiddelen zoals een bril of loep in 
principe geheel overbodig. De kwaliteit van 
de lenzen is bovendien stabiel en blijft dat 
tot ook vele jaren. In theorie blijft een 
moderne multifocale kunstlens vanaf het 
moment van implantatie in het oog 90 jaar 
lang optisch stabiel. De patiënt kan de 
lenzen dan ook zonder problemen tot op 
hoge leeftijd gebruiken.
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Waar u voor en na de operatie rekening mee moet houden

Vóór de operatie
** Contactlenzen beïnvloeden het 
hoornvlies. Voorafgaand aan de 
behandeling mogen daarom geen lenzen 
worden gedragen. Het verdient 
aanbeveling om zachte contactlenzen 
vanaf ongeveer één week vóór de ingreep, 
harde contactlenzen vanaf vier weken vóór 
de ingreep niet meer in te doen. Houdt u 
zich hier niet aan, dan kan met de 
behandeling geen optimaal resultaat 
worden bereikt.

** Lijdt u aan zware allergieën, astma e.d., 
neemt u dan uw medicijnen en de 
recepten daarvoor mee naar de kliniek.

** Van cafeïne voelt men zich sneller 
angstig. Drinkt u daarom vóór de operatie 
geen ko�e. Drinkt u wel thee (dat is van 
belang voor uw welbevinden)

** Vergeet u niet in het hotel te ontbijten. 
Indien gewenst kunt u ook ontbijten in het 
cafetaria van de kliniek (dat is van belang 
voor uw welbevinden)

** Weest u tijdens uw verblijf in de 
kliniek a.u.b. stil.

** Bij sommige patiënten kan 
aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. 
Dat is het geval wanneer andere 
oogziektes vermoed worden, die van 
invloed kunnen zijn op de beslissing 
voor een bepaalde 
ooglaserbehandeling. Aanvullend 
onderzoek wordt uitgevoerd in het 
belang van uw veiligheid. Naar gelang 
het type onderzoek kunnen 
aanvullende kosten in rekening worden 
gebracht.

Na de operatie
** De patiënten verplichten zich de 
voorgeschreven medicijnen volgens 
voorschriftte gebruiken.

** Het is niet toegestaan om uw ogen 
aan te raken of in uw ogen te wrijven.

** Op de dag van de operatie is het 
verboden om te douchen of het 

gezicht te wassen. Voor sommige 
patiënten is dit ook de tweede dag nog 
verboden – dat is afhankelijk van de 
uitgevoerde operatie.

** In zeer zeldzame gevallen is het 
noodzakelijk dat een patiënt 1-2 dagen 
langer blijft.

** Zorgt u ervoor dat u oogdruppels 
steeds goed afgesloten zijn.
 

Tips voor uw verblijf in Istanbul

** Let u er in taxi’s op dat de meter aan 
staat. Betaal niet meer dan het bedrag dat 
op de meter staat. Vraagt u in een 
restaurant altijd om een menukaart met 
prijzen voordat u uw bestelling doet.

** Mocht u van plan zijn grotere bedragen 
aan contant geld te pinnen, houdt u er dan 
rekening mee dat u bij bankautomaten niet 
meer dan een bepaald maximumbedrag 
per dag kunt opnemen.
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Aanwijzingen

Verdere aanwijzingen

» De eerste dagen kan het geopereerde oog steken, last hebben van verblinding, tranen en rood zien. Dat is 
normaal.
» Gaat u de eerste tien dagen na de ingreep niet de zee in of naar een zwembad.
» Raakt u na de operatie uw ogen niet aan.
» Zorgt u ervoor dat uw ogen na de operatie 48 uur lang niet in contact komen met water.
» Gebruikt u de oogdruppels stipt en regelmatig.
» Uw medicijnen voor eventuele andere klachten kunt u gewoon gebruiken.
» Wendt u zich bij hevige pijn of plotseling verlies van het zicht tot ons ziekenhuis.
» Na de ingreep dient u vier maanden lang een zonnebril te dragen (indien mogelijk met een certificaat voor 
UVA-/UVB-filter).
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Aanwijzingen

Belangrijke richtlijnen:

» Na de operatie uw ogen niet aanraken 
en niet in uw ogen wrijven.
» Uw ogen mogen 7 dagen lang niet met 
water in contact komen.
» Op de dag van de operatie moet het 
verband op uw oog blijven. Pas de 
ochtend na de operatie kunt u het 
verband verwijderen.
» Zorgt u ervoor dat er vooral de eerste 
dag niets in uw oog komt.
» Dient u de oogdruppels stipt en 
regelmatig toe.
» Slikte u al medicijnen tegen bepaalde 
ziekten, dan kunt u die blijven innemen.
» U mag minstens 1 maand niet 
zwemmen en geen andere zware 
lichamelijke activiteiten verrichten.
» De eerste weken dient u het dragen 
van zware dingen te vermijden.
» De eerste dagen na de operatie kunt u 
als het schemerig is rond lichtbronnen 
een halo zien (zgn. ‘star bursts’), het 
geopereerde oog kan tranen, u kunt 
enigszins wazig of met een blauwe 

zweem zien. Dat is normaal.
» Wendt u zich bij hevige pijn, acuut 
verlies of plotselinge verslechtering van 
het zicht tot uw oogarts.
» Wij raden u aan om de dag na de 
operatie, de eerste week na de operatie 
en de eerste maand na de operatie een 
nacontrole uit te laten voeren.

Het genezingsproces

Het is normaal dat na een Lasik 
Wavefront-Lasik-operatie of de 
implantatie van multifocale kunstlenzen 
uw ogen branderig of vreemd aanvoelen. 
Daarnaast ziet u de eerste uren wazig. 
Normaal gesproken verdwijnen deze 
klachten na enkele uren.
Bij een PresbyMAX-behandeling kunt u de 
dag na de operatie al goed dichtbij en 
veraf zien. Ook als het zicht veraf wat 
slechter is, dan herstelt dat zich meestal 
binnen een week.

Na een Trans-PRK-behandeling is het 
normaal dat het oog 2 dagen branderig of 

vreemd aanvoelt. Daarnaast ziet u 
wazig. Vanaf de derde dag hebt u geen 
pijn meer en u merkt dat u duidelijk 
beter kunt zien. Binnen twee weken 
hebt u het volle gezichtsvermogen.

Bij de implantatie van een multifocale 
kunstlens kunt u de dag na de operatie 
al beginnen met lezen. Het volle 
gezichtsvermogen heeft men meestal 
binnen twee weken.

Let u erop de eerste week in geen 
geval uw ogen aan te raken of in uw 
ogen te wrijven. U krijgt 
oogdruppelsmee van de arts. U dient 
deze volgens voorschrift te gebruiken.

Na een laserbehandeling gebruikt men 
meestal drie maanden lang kunstmatig 
traanvocht – indien nodig langer.
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Aanwijzingen

Activiteiten na de operatie

» Het is van belang om de eerste twee weken na de operatie 
sto�ge en rokerige ruimten te vermijden.
» Douchen: bij een Lasik-behandeling pas de dag na de 
operatie met gesloten ogen; bij een Trans- PRK-behandeling 
pas op de vierde dag na de operatie, met gesloten ogen.
» Auto rijden: als u gezichtsvermogen voldoende is en u voelt 
zich goed, dan is het geen probleem om auto te rijden; na een 
Trans-PRK-behandeling pas vanaf de vierde dag.
» Werken: na thuiskomst kunt u uw dagelijkse huishoudelijke 
werk normaal uitvoeren.
» Sportactiviteiten: vanaf 1 week na de operatie.
» Zwemmen: na een Lasik-behandeling 2 weken na de operatie 
met zwembril, 6 weken na de operatie zonder zwembril. Na 
een Trans-PRK-behandeling kunt u 1 week na de operatie weer 
sporten; zwemmen zonder zwembril is mogelijk vanaf 1 week 
na de operatie.
» U dient de eerste weken na de operatie af te zien van sauna 
en solarium.
» Make-up: gebruikt u de eerste weken geen oogmake-up.

Patiënten ouder dan 40 jaar
Wij raden patiënten ouder dan 40 jaar aan om een maand na 
de operatie een nieuwe leesbril aan te laten meten. 
Uitzondering: PresbyMAX-behandeling.

Nacontrole

Voor de nacontrole kunt u zich wenden tot de oogarts in uw 
woonplaats. Vraagt u uw arts om;
» een gezichtsscherpte-bepaling
» een onderzoek met een spleetlamp
» controle van het hoornvliesflapje om te zien of dat schoon, 
helder en transparent is, en of het correct zit
» controle van de multifocale lens om te zien of die goed in het 
oog zit en of het oog vrij is van irritaties.


