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WAT I S L A S E K ?
Lasek behoort tot de eerste generatie ooglasertechnieken.
In de loop van de tijd heeft Lasek veel kennis ten
behoeve van de technologieën van het ooglaseren
opgeleverd. Ook heden ten dage zeer waardevol
wanneer u zonder bril of lenzen verder wilt.
Lasek betreft een oppervlaktebehandeling.
Allereerst wordt uw hoornvlies enigszins ringvormig
ingesneden. Daarna wordt er gedurende een aantal
seconden een badje met alcohol op het hoornvlies
geplaatst. Hiermee kan het epitheel (buitenlaagje)
worden losgeweekt, om zo het stroma (onderlaagje)
van het hoornvlies te bereiken. De laser kan nu de
sterktecorrectie uitvoeren net als bij de Lasik behandeling.
Het corrigeren duurt maximaal 20 seconden per oog, de
exacte duur is afhankelijk van uw sterkteafwijking.
Tijdens de laserbehandeling worden beiden ogen om
de beurt behandeld.

Mocht u een monovisie hebben gepland, dan betreft het
één oog. De behandeling ondergaat u onder plaatselijke
verdoving met behulp van oogdruppels en is daardoor
voor u volkomen pijnloos. Tijdens de behandeling wordt u
goed begeleid en verkeert u in een rustige sfeer.
Tot slot wordt uw behandelde hoornvlies bedekt met een
bandagelensje, dat lijkt op en voelt als een contactlens.
Deze wordt geplaatst om eventuele pijn na de Lasek
behandeling te verminderen en ook om uw herstellende
epitheel te beschermen. Het bandagelensje zal enkele
dagen blijven zitten. Uw eerste controle vindt plaats
tussen de derde en vijfde dag na uw behandeling, even
afhankelijk van de correctie van uw sterkteafwijking.
Intussen geneest het onderliggende epitheel gemiddeld
tussen de derde en vierde dag.

E R VA R I N G M E T L A S E K
Lasek heeft al vele jaren zijn deugdelijkheid bewezen.
De resultaten zijn zeer goed. Lasek is zeer geschikt bij
personen met een actieve levensstijl, denk bijvoorbeeld
aan het beoefenen van extreme beroepen.
Evenwel zijn er enkele verschillen met de Lasik. Lasek is
ook geschikt voor een dunner hoornvlies, zelfs bij kleinere
hoornvliesbeschadigingen of bij droge ogen is deze
toepasbaar.

Na uw Lasek moet u rekening houden met enkele dagen
pijnklachten aan uw behandelde oog. Dit in tegenstelling
tot Lasik, deze geeft slechts enkele uren irritatie en
gevoeligheid. Het herstel van uw gezichtsvermogen na
Lasek duurt langer dan na de Lasik.
Lasek vraagt een periode van enkele weken eer het
herstel volledig is, terwijl voor het herstel na Lasik een
aantal dagen betreft. Lasek is voordeliger dan Lasik.

A P PA R AT U U R
Ook voor Lasek gebruiken we bij Lasik Centrum de
WaveLight® Refractive Suite EX500 Excimer Laser FS200,
welke aan de hoogste eisen van veiligheid en kwaliteit
voldoet. Deze extreem geavanceerde apparatuur draagt
zorg voor de snelst mogelijke behandeling, wat bijdraagt
aan uw comfort tijdens de behandeling en zorgt voor een
kortere herstelperiode.

M O G E L I J K E C O M P L I C AT I E S
Tijdens uw volledige oogheelkundige onderzoek is er
vanzelfsprekend tijd om al uw vragen te stellen, tevens
zal uw oogarts of de optometrist de mogelijke risico’s
met u bespreken.
Bij Lasek kunnen mogelijke complicaties voortkomen uit
de behandeling van het epitheel, dit kan soms moeilijker
genezen. Mede kan er een allergische reactie optreden
op de oogdruppels of kunsttranen. Staken van of
vervangen door een alternatieve medicatie
is dan voldoende.

WIJ KUNNEN DE VOLGENDE
AFWIJKINGEN BEHANDELEN
• Bijziendheid tot -8 dioptrie.
• Verziendheid tot +4 dioptrie.
• Astigmatisme (cilindercorrectie) tot -4 dioptrie.

Het optreden van een mogelijke infectie na Lasek is gelijk
aan Lasik. Als reactie op uw sterktebehandeling bestaat
de mogelijkheid dat er fijne troebelingen in het voorste
gedeelte van uw hoornvlies ontstaan. Hierdoor kan uw
gezichtsvermogen soms minder zijn dan het gewenste zicht.
Wij adviseren u het druppelschema en het advies van
de oogarts of optometrist op te volgen. Kunsttranen zijn
verkrijgbaar aan de balie bij Lasik Centrum.

‘H E T Z I J N
WEL
UW OGEN’
NABEHANDELING
Uw ogen zullen zeer gevoelig zijn, het juist opvolgen van het
druppelschema is ons advies. Daaropvolgend enkele weken
het gebruik van kunsttranen. Het druppelschema zal persoonlijk
aan u worden uitgelegd en meegegeven, zodat u het thuis
kunt nalezen.
De Lasek-nacontroles zijn in het begin wat frequenter dan bij
Lasik, in verband met de monitoring van de genezing van het
epitheellaagje. De dag na uw Lasek zal de eerste controle
plaatsvinden, neemt u een chauffeur mee.
Na uw eerste nacontrole kan pas worden beoordeeld of u zelf
kunt autorijden. Voor het verwijderen van uw bandagelensje
dient het epitheellaagje volledig gesloten te zijn, wat tussen
de derde en vijfde dag tijdens de nacontrole kan worden
beoordeeld. Uw algehele wondgenezing zal het volgende
moment van nacontrole bepalen. Houdt u er rekening mee, dat
uw zicht de eerste week wazig kan zijn en invloed kan hebben
op uw werkzaamheden, ook bij computergebruik.
Doorgaans kunt u op dag vijf na de behandeling weer aan
het werk. De volledige wondgenezing neemt ongeveer drie
maanden in beslag, tijdens deze periode wordt uw zicht
steeds beter.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Druppelschema antibiotica, pijnstillende druppels en een
ontstekingsremmer zoals voorgeschreven juist opvolgen.
Tevens op advies van oogarts of optometrist gebruik
van kunsttranen.
• 24 uur niet van dichtbij lezen (mobile device).
• T ot 2 weken na uw behandeling stoffige
en rokerige ruimtes vermijden;
• Geen oog make-up noch mascara gebruiken;
•W
 anneer voorgeschreven ’s nachts de
oogkapjes dragen;
• Niet zwemmen;
• Niet sporten, aangezien er geen zweet
in uw oog mag komen;
• Niet motorrijden;
• Niet diepzeeduiken;
• Niet in de ogen wrijven;
• Niet onder de zonnebank;
• Gebruik van een zonnebril bij fel licht;
WIJ HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL
Eén van de belangrijkste aspecten van de
refractiechirurgie is uw nazorg. Tijdens de nacontroles
evalueert u met oogarts of optometrist. Het is dan ook van
groot belang deze te plannen om zo uw herstel optimaal
te kunnen waarborgen. Door middel van het afnemen
van telefonische en schriftelijke enquêtes monitoren we
de resultaten. Voor het klanttevredenheidsonderzoek
verwijzen wij naar onze website; www.lasikcentrum.nl
Uiterste zorgvuldigheid wordt bij al onze
oogbehandelingen betracht en voorkomende
oogafwijkingen worden zo precies mogelijk gecorrigeerd

naar aanleiding van uw wenszicht. Dit neemt niet weg
dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan
worden voorspeld. Een kleine restafwijking blijft echter
mogelijk. Wij raden u aan zelf ook de risico’s te beperken
door onze behandelinstructies en controleafspraken
zorgvuldig na te komen.
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 zich in de eerste drie dagen na uw behandeling
één van de volgende situaties voordoet, neemt u direct
contact op via 0800 664 664 1:
• Ernstige toename roodheid van het behandelde oog;
• Plotselinge visusdaling;
• Als de pijnklachten aanzienlijk erger worden dan
beschreven in de Lasek brochure.
Buiten kantooruren en voor spoedgevallen zijn wij
24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch
bereikbaar via 0800 664 664 1, toets 1.
Uiteraard zijn wij tijdens en na kantooruren ook per mail
bereikbaar via; info@lasikcentrum.nl
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 hebt, 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.
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