L E N S I M P L A N TAT I E

ALGEMEEN
In deze brochure vindt u informatie over de lensimplantatie-behandeling een andere naam voor deze behandeling is RLE,
Refractive Lens Exchange. Het is belangrijk dat u deze informatie goed leest. U weet dan wat u kunt verwachten zodat u
zich kunt voorbereiden op uw lensimplantatie-behandeling.

WAT I S L E N S I M P L A N TAT I E ?
Wanneer u 45 jaar of ouder bent wordt uw ooglens
minder soepel. Wellicht is er ouderdomsverziendheid
ontstaan en heeft u inmiddels een leesbril nodig.
Dan biedt de lensimplantatie-behandeling een uitstekend
alternatief voor een ooglaserbehandeling. Tijdens de
lensimplantatie-behandeling wordt uw natuurlijke ooglens
vervangen door een gepersonaliseerde implantlens
die uw refractie-afwijkingen, bijziendheid, verziendheid
en/of cilinderafwijkingen kan corrigeren zodat u na
de behandeling geen (lees)bril en/of lenzen meer
nodig heeft. De lensimplantatie-behandeling biedt u
de mogelijkheid om zowel voor dichtbij, veraf, alsmede
tussenafstand (desktop, tablet, smartphone,
handwerk, etc.) scherp te kunnen zien.

Tijdens de lensimplantatie-behandeling wordt er met
behulp van robottechniek een kleine opening gemaakt
aan de rand van uw hoornvlies. Bij Lasik Centrum
oogkliniek bent u in de gelegenheid om een keuze te
maken om deze incisie met de hand van de oogarts te
laten uitvoeren of met de robottechniek van de LenSx®.
Uw eigen ooglens wordt uit uw oog verwijderd
middels de zogeheten ‘phaco-emulsificatie’ tijdens de
lensimplantatie-behandeling. Na verwijdering vervangt
de behandelend oogarts uw eigen ooglens door een
gepersonaliseerde implantlens.

VOORAFGAAND
Telefonisch of per mail kunt u een vooronderzoek
plannen bij het secretariaat Lasik Centrum oogkliniek.
Wanneer u een bril draagt neemt u deze mee naar uw
vooronderzoek. Voorafgaand aan uw vooronderzoek
moet u uw harde lenzen 2 weken en uw zachte lenzen
1 week niet meer hebben gedragen. De optometrist en
oogarts verzorgen het vooronderzoek om zo uw sterkte
tevens uw gezichtsscherpte precies te meten.
Deze gezamenlijke resultaten inclusief uw wenszicht
zorgen voor de juiste bepaling van uw gepersonaliseerde
implantlens.

Het vooronderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer
een uur. U krijgt pupilverwijdende druppels. Deze maken
het zien tijdelijk minder en houden 5 tot 8 uur aan. Neemt
u daarvoor een chauffeur mee. Na uw vooronderzoek
kunt u tezamen met de optometrist en het secretariaat
Lasik Centrum oogkliniek uw lensimplantatie-behandeling
direct aan de balie plannen. Uiteraard is het ook mogelijk
om achteraf uw lensimplantatie-behandeling
in te plannen. Vraag uw oogarts naar de mogelijkheden
om twee ogen op dezelfde dag te behandelen.

Vraag aan de optometrist en/of oogarts van
Lasik Centrum oogkliniek naar uw persoonlijke
mogelijkheden voor implantlenzen. Deze zijn verkrijgbaar
voor dichtbij én veraf én tussenafstand
(desktop, tablet, smartphone, handwerk, etc.).
•	Multifocale lensimplantatie (veraf én dichtbij)
Met het plaatsen van de multifocale lens tijdens
uw lensimplantatie-behandeling behoort brilen/of contactlens gebruik voor u mogelijk tot de
verleden tijd.
•	Trifocale lensimplantatie
(veraf én dichtbij én tussenafstand)
Wilt u zowel veraf als dichtbij en tussenafstand
(desktop, tablet, smartphone, handwerk, etc.)
na uw lensimplantatie-behandeling scherp zien?
Dan is mogelijk het plaatsen van een trifocale lens
voor u geschikt.
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Er wordt manueel of met
behulp van LenSx® een
kleine opening gemaakt
aan de rand van uw
hoornvlies om zo uw eigen
lens te bereiken.

Uw eigen ooglens wordt
vergruisd middels ultra
geluid, de zogeheten
phaco emulsificatie.

Na verwijdering van de
natuurlijke ooglens vervangt
de behandelend oogarts deze
door een gepersonaliseerde
implantlens.

LENSX®
Uw oog is uniek in grootte, diepte en kromming. Met de
verkregen resultaten uit uw intake en vooronderzoek
maakt LenSx® door middel van geavanceerde
3D-beeldtechnologie een 3D-kaart van uw oog.
LenSx® werkt met een verhoogde nauwkeurigheid
welke het resultaat van de lensimplantatie-behandeling
verbetert. LenSx® maakt een breukpatroon in uw
natuurlijke lens, vervolgens zorgt de beeldsturende LenSx®
software ervoor dat de laserpulsen alleen binnen het 3D
beoogde behandelgebied terechtkomen en aldus de

GEPERSONALISEERDE IMPLANTLENS,
DE OPLOSSING VOOR UW MIN- OF
PLUSSTERKTE EN EVENTUELE CILINDER.

S TA P 4
Na ongeveer
7 tot 8 minuten per
oog is de behandeling
voltooid.

omliggende gebieden beschermd blijven. Dit biedt
diverse belangrijke voordelen. Er vinden minder
handgestuurde acties plaats doordat LenSx® deze van de
oogarts overneemt, waardoor uw stoeltijd wordt beperkt
tot het minimale. LenSx® zorgt voor een nauwkeurigere
centratie van uw lens. Tevens is er een beduidend
minder ultrasone energie nodig bij een lensimplantatiebehandeling, uw oog zal minder manipulatie ondervinden
hierdoor kan de intra oculaire druk van uw oog nog beter
worden gereguleerd.

•	Torische lensimplantatie (veraf)
Heeft u in uw bril een cilindercorrectie? Mogelijk is
dan de torische lens voor u geschikt. Deze corrigeert
uw cilinder. Als drager merkt u er niets van, maar
het zorgt ervoor dat u na de lensimplantatiebehandeling veraf scherp kunt zien. U houdt hierna
uw leesbril.
•	Multifocaal torische lensimplantatie
(veraf en dichtbij)
Wilt u zowel veraf als dichtbij na uw lensimplantatiebehandeling scherp zien? En heeft u tevens een
cilindercorrectie dan is mogelijk het plaatsen van
een multifocaal torische lens voor u geschikt.
•	Trifocaal torisch lensimplantatie
(veraf én dichtbij én tussenafstand)
Wilt u zowel veraf als dichtbij en tussenafstand
(desktop, tablet, smartphone, handwerk, etc.) na uw
lensimplantatie-behandeling scherp zien? En heeft
u tevens een cilindercorrectie, dan is mogelijk het
plaatsen van een trifocale torische lens
voor u geschikt.
L E N S I M P L A N TAT I E BEHANDELING PLANNEN

‘H E T Z I J N
WEL
UW OGEN’

Voorafgaand heeft u een pre-operatief anamnese
formulier ontvangen en reeds ingevuld. In het
invulformulier staan diverse vragen met betrekking tot uw
algemene gezondheid, uw medicatiegebruik en het eten,
drinken en roken op de dag van en dagen rondom
uw lensimplantatie-behandeling. Uw aanwezigheid
is gepland 20 minuten voor uw lensimplantatiebehandeling. Draag geen sieraden, piercings in het
gezicht, oogmake-up, foundation, nagellak of
kunstnagels vanwege de hygiëne. Omdat de
behandeling onder druppelverdoving plaatsvindt is
deze volkomen pijnloos. Na de eerste druppelverdoving
krijgt u slofjes aan en een muts op en wordt u even
teruggebracht naar de wachtruimte alwaar de
druppelverdoving zijn werking gaat doen. Tijdens de
voorbereiding en behandeling wordt u goed begeleid
en verkeert u in een rustige sfeer.
Uit veiligheidsoverweging zal de assistent anesthesist
een infuus in uw hand plaatsen. De lensimplantatiebehandeling inclusief LenSx® neemt ongeveer 20 minuten
in beslag en vindt plaats in de operatiekamer.
Achteraf kan de oogarts een kapje over uw behandelde
oog aanbrengen. De lensimplantatie-behandeling is
niet ingrijpend en uw oogarts opereert per behandeling
bij voorkeur maar één oog. Na de lensimplantatiebehandeling mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer,
neemt u daarvoor een chauffeur mee.

N A Z O R G L E N S I M P L A N TAT I E - B E H A N D E L I N G
GEDURENDE EERSTE 2 WEKEN:
•
1 dag na de lensimplantatie-behandeling
komt u op controle, wordt u gezien door
optometrist en/of oogarts;
•
Op advies ’s nachts oogkapje(s) dragen;
•
Gedurende een week niet zelf autorijden;
•
Gebruik een Lasik-zonnebril bij fel zonlicht;
•	Opletten met bukken/zwaar tillen
zwaarder dan 10 kilo;
•	Tijdens het douchen ogen sluiten,
daarna ogen droogdeppen;
•
Geen oogmake-up;
•
Niet wrijven;
•
Niet zwemmen;
•
Niet diepzeeduiken;
•
Niet motorrijden;
•
Niet sporten;
•
Onder de zonnebank de ogen afdekken;
•
Vermijden van stoffige en rokerige ruimten.

EINDELIJK
B R I LV R I J

M O G E L I J K E C O M P L I C AT I E S E N R I S I C O ’ S
De oogartsen van Lasik Centrum oogkliniek voeren al ruim 20 jaar zeer frequent lensimplantatie-behandelingen uit,
deze kennen nauwelijks risico’s. Toch raden wij u aan ook zelf de risico’s tijdens het vooronderzoek te bespreken, aandacht
te besteden aan mogelijke complicaties vermeld in de brochure, advertising en website. Risico’s te beperken door
controleafspraken zorgvuldig na te komen en zorgbeleid op te volgen. De volgende complicaties treden zelden op;

WA N N E E R M O E T U C O N TA C T O P N E M E N ?
Als er in de eerste week na de behandeling één van de
volgende situaties voordoet, neemt u direct op via;
0800 664 664 1. Uiteraard zijn wij ook per mail bereikbaar
via; info@lasikcentrum.nl
•	Ernstige pijnklachten aan het oog, die niet reageren
op paracetamol, of als de pijnklachten aanzienlijk
erger worden.
•	Toenemende extreme roodheid van het
geopereerde oog.
•	Als u met het geopereerde oog
ineens veel minder ziet.
•	Wanneer u ernstige misselijkheid, zelfs braken
ervaart in combinatie met hoofdpijn.
Buiten kantoortijden en voor spoedgevallen zijn we 24 uur
per dag telefonisch bereikbaar via; 0800 664 664 1,
toets direct de 1.

C O N TA C T G E G E V E N S
Lasik Centrum oogkliniek Nederland
Bosscheweg 149
5282 WV Boxtel
+31 (0)411 66 00 88 of 0800 664 664 1
info@lasikcentrum.nl
Indien u nog vragen, ontevreden bent of een klacht
heeft kunt u contact met een van onze medewerkers
opnemen. We zoeken graag samen met u naar een
passende oplossing.

•

•

•

Uw persoonsgegevens zijn volgens de AVG beschermd.
•

H
 et scheuren van het zakje waar de
gepersonaliseerde implantlens in geplaatst
wordt. Dit kan in het ergste geval leiden tot een
herbehandeling waarbij lensresten uit uw oog
verwijderd moeten worden.
N
 a de lensimplantatie-behandeling kan in
zeldzame gevallen een infectie optreden die uw
gezichtsvermogen kan aantasten. De druppels die u
gebruikt verlagen het risico op een infectie.
S oms hoopt zich tijdelijk wat vocht op in de
zogeheten “gele vlek”, waardoor het zicht de eerste
maand iets tegenvalt. Dit gaat meestal vanzelf over,
soms is extra druppelen al voldoende.
N
 etvliesloslating, dit is een complicatie waar
sommige ogen wat gevoelig voor zijn. Ook dit komt
zelden voor. Een herbehandeling is dan nodig.

•	Sommige mensen hebben na implantatie last
van zogeheten halo’s in het donker (kringen om
lampen). Met name bij autorijden ’s avonds kan dit
klachten geven. Dit verschijnsel blijft zichtbaar maar
zal door gewenning meestal binnen 3 maanden
veel minder opvallen.
•	Er is een geringe kans dat er zich een vorm van
na-staar gaat ontwikkelen, welke met behulp van
een laser kan worden verholpen. Vraag vooraf naar
de kosten en tevens naar uw garantievoorwaarden.
•	Soms kan uw oogdruk veranderen, op locatie Lasik
Centrum oogkliniek meten we uw oogdruk en zijn er
oogdruppels voorradig mochten deze nodig zijn.
•	Decentratie van de lens komt zelden voor, door
de lens iets te draaien kan de lens worden
gecentraliseerd.
•	In sommige gevallen doet contrast vermindering
zich voor, dit verschijnsel zal door gewenning
meestal binnen 3 maanden veel minder opvallen.
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