
Met een gerust hart 
uw ogen laten laseren
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  Ogen laseren vanaf € 750 

  20 jaar ervaring 
  Gratis consultgesprek 
  Uitgebreide nazorg
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De beste zorg voor de  
laagste prijs

Clinic Select wil ogen laseren 
voor iedereen toegankelijk 
maken. Wij zijn zelf geen 
ooglaserkliniek maar werken 
samen met de allerbeste 
klinieken en oogartsen van 
Nederland.Hierdoor zijn 
wij volledig onafhankelijk 
en hebben wij niet de vaste 
lasten van de klinieken. 
Zo kunnen wij ooglaser 
behandelingen heel scherp 
inkopen en bieden wij u de 
beste zorg voor de laagste 
prijs. 

Bij ons staat ú centraal. Geen 

lopende bandwerk, maar 

persoonlijke aandacht en 

service. Dat ziet u terug in de 
waardering van onze klanten. Onze 
gediplomeerde oogartsen met 
jarenlange expertise adviseren u 
graag over de mogelijkheden voor 
uw specifieke oogafwijking.

Deze aandacht en kwaliteit kunt u 
bij ons afnemen tegen de laagste 
tarieven in Nederland. 

Ons team van specialisten heeft in 
totaal meer dan 40.000 ooglaser 
behandelingen uitgevoerd. En wij 
bieden u alleen een behandeling 
aan als u aan alle voorwaarden en 
criteria voor een succesvolle en 
veilige behandeling voldoet. Wij 
wijzen niet voor niets 20-30% van 
de patiënten af omdat wij geen 
enkel risico nemen.

Daarnaast doen wij altijd 
een technisch en medisch 
vooronderzoek. Dat laatste wordt 
altijd uitgevoerd door een van onze 
oogartsen. 

In deze brochure vindt u meer 
informatie over onze (medische) 
vooronderzoeken.
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—Hanny van Opstal
- Hanny van Opstal 

Onze oogartsen

Ons team van gerenommeerde 
oogartsen heeft meer 
dan 40.000 geslaagde 
ooglaserbehandelingen 
uitgevoerd. Dus u kunt met een 
gerust hart uw ogen bij onze 
kliniek laten laseren. We nemen 
alle tijd voor uw vragen en 
geven uitgebreid informatie. En 
op basis van een technisch en 
medisch onderzoek adviseren ze 
de juiste behandelmethode voor 
uw persoonlijke situatie.

Onze artsen zijn NOG 
geregistreerd. Dat wil zeggen 
dat al onze oogartsen aan de 
kwaliteitsnormen voldoen 
om ooglaserbehandelingen 
deskundig en veilig uit te voeren. 
Zo weet u zeker dat uw ogen bij 
ons in veilige handen zijn. 

Als ik nu opsta, heb ik het  

gevoel dat ik meteen wakker 

ben! Ik zie zelfs scherper

dan met lenzen voorheen. 

Heerlijk!
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Levenslange garantie

Kan mijn sterkte nog 
veranderen na een 
ooglaserbehandeling?

Ogen laseren gebeurt 
eigenlijk alleen wanneer 
er maar een hele kleine 
kans bestaat dat uw ogen 
in de toekomst verder 
verslechteren. Wij laseren 
dus alleen wanneer de 
sterkte van uw ogen min of 
meer stabiel is.

Levenslang gratis 
herbehandeling indien 
nodig

Het komt maar heel 
zelden voor dat uw ogen 
nog achteruitgaan na een 
laserbehandeling. Maar 
mocht dat toch gebeuren, 
bieden wij een levenslange 
garantie.

Dit houdt in dat u minimaal 
6 maanden na de eerste 
behandeling recht heeft 
op een herbehandeling, 
na medische toestemming 
van de oogarts en als het 
technisch haalbaar is.

Deze garantie is op al onze 
IntraLASIK en TransPRK 
behandelingen van 
toepassing. Zolang uw 
gezondheid en die van uw 
ogen dat toelaat.

Wat garanderen andere 
ooglaserklinieken? 

Bijna alle andere 
ooglaserklinieken geven 1 of 
2, misschien 3 jaar, garantie 
op herbehandeling. 

Wanneer u kiest voor 
een behandeling bij 
ons, vinden wij het onze 
verantwoordelijkheid dat u 
voor de rest van uw leven 
zonder hulpmiddelen scherp 
kunt zien.

Kijk op onze website voor de 
voorwaarden.

Bijna geen enkele 
ooglaserkliniek geeft 
een levenslange 
garantie op 
een eventuele 
herbehandeling. Wij 
vinden dat niet meer 
dan normaal. 

Wanneer u voor ons 
kiest, bent u uw leven 
lang verzekerd van een 
gratis herbehandeling 
als uw ogen toch nog 
achteruit zouden gaan.
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Scherp zien tegen 
scherpe prijzen

Wanneer het om uw ogen gaat, 
doen wij geen enkele concessie 
op de kwaliteit en persoonlijke 
aandacht. Maar dat betekent niet 
dat we de hoogste prijzen vragen 
voor ooglaseren. Integendeel, we 
bieden onze behandelingen aan 
tegen de scherpste tarieven in de 
markt.

Geen verrassingen, èèn all-in tarief

Wij hanteren voor ooglaserbehandelingen 
èèn all-in tarief waar alles in zit. Geen 
verassingen en extra kosten. All-in 
betekent:

 Technisch èn medisch vooronderzoek

 Een persoonlijk behandelplan 

 Een ooglaserbehandeling


7 nacontroles in het eerste jaar, de 1e 
na een uur


Levenslange garantie op gratis  
herbehandeling


Eventuele extra opties zoals 
Wavefront

 24-uurs bereikbaarheidsdienst

ff

Bij sommige verzekeraars krijgt u 
een deel van de kosten vergoed. 
Neem hierover contact op met uw 
zorgverzekeraar. 

Onze tarieven 2018

Behandeling Kosten

Technisch vooronderzoek Gratis

Medisch vooronderzoek * €  95

Lasek (beide ogen) € 1500

TransPRK (beide ogen) € 1500

IntraLASIK / FemtoLASIK 
(beide ogen) € 1750

Lensimplementatie (per oog) va €  2100

Lensvervangende operatie 
(per oog) va € 2250

Wavefront € 200

Monovisie va € 200

* De kosten voor een medisch vooronderzoek 

zijn € 95,-. Bij ongeschikheid voor ooglasereren 

worden deze kosten aan u geretourneerd. Zijn uw 

ogen wel geschikt voor een laserbehandeling, dan 

worden deze kosten in mindering gebracht op de 

behandeling.
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Gratis vooronderzoek

Denkt u er over om uw 
ogen te laten laseren? Wij 
helpen u graag. Maar niet 
voordat we weten hoe u 
het beste geholpen bent. 
Daarvoor moeten we eerst 
precies weten waarom u 
nu slecht ziet. Zo stellen 
we vast voor welke vormen 
van ooglaserbehandeling 
u in aanmerking komt. Of 
wellicht zijn alternatieven, 
zoals lensimplantatie, 
geschikter voor u. Tijdens 
een gratis vooronderzoek, 
of consult, komen we veel 
van deze informatie te 
weten. En kunnen we de 
mogelijkheden vrijblijvend 
met u bespreken. Boek 
daarom een gratis intake en 
kom meer te weten over uw 
ogen. 

De communicatie en het  

vooronderzoek met de 

medewerkers heb ik als zeer

prettig ervaren. Ze hebben 

overduidelijk passie voor

het vak en vertellen je graag 

tot in detail over wat er gaat

gebeuren wanneer je onder 

‘de lamp ligt’.

- Sjaak Westervoort 
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In 5 stappen uw ogen 
veilig laten laseren

          Technisch vooronderzoek

Voorafgaand aan het medisch vooronderzoek, 
vindt er een technisch vooronderzoek plaats. Bij dit 
vooronderzoek wordt vastgesteld of uw ogen überhaupt 
geschikt zijn voor een laserbehandeling. 

          Medisch vooronderzoek

Als uw ogen in aanmerking komen volgt een medisch 
onderzoek. Dat wordt altijd uitgevoerd door een 
oogarts. In onze kliniek voert deze arts een grondig 
onderzoek uit van ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit 
onderzoek maakt de oogarts onder meer gebruik van 
pupil verwijdende oogdruppels. Dit betekent dat u na 
het onderzoek beter niet zelf naar huis kunt rijden. Ook 
adviseren wij u, na een uitgebreid oogonderzoek, een 
zonnebril te dragen voor uw eigen comfort.

Hoewel ogen laseren simpel, eenvoudig en pijnloos 
is, is het ook een medische ingreep. Dat betekent dat 
vragen over uw algemene gezondheid deel uitmaken 
van het vooronderzoek. Bij bepaalde ziektebeelden, 
zoals diabetes of reumatoïde artritis komt u soms niet 
voor ooglaseren in aanmerking.

LET OP: U kunt alleen een medisch vooronderzoek 
ondergaan als u uw contactlenzen 2 weken (zachte 
lenzen) of 4 weken (harde lenzen) niet gedragen heeft. 

          Behandeling inplannen

Als de keuze voor de juiste behandeling voor uw ogen is 
gemaakt, plannen we de gekozen ooglaser behandeling 
samen met u in.

Denkt u erover om uw 
ogen te laten laseren? Met 
onze vrijblijvende intake, 
uitgebreid vooronderzoek 
en eyescan weet u precies 
waar u aan toe bent. Onze 
gerenommeerde oogartsen 
hebben meer dan 20 jaar 
ervaring en nemen alle tijd 
voor uw vragen.

1

2

3
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         Uw ogen laten laseren

Voordat we aan uw behandeling beginnen, 
voert de oogarts voor de zekerheid nogmaals 
het onderzoek uit. Als alles in orde is, wordt u 
lokaal verdoofd met een pijnloze oogdruppel. 
Vervolgens kunt u in onze wachtkamer de 
vedoving laten inwerken voordat we met de 
behandeling beginnen. 

Na de behandeling kunt u nog even op uw 
gemak uitrusten in een privékamer. Uw ogen 
zullen nog wat gevoelig aanvoelen en uw 
hersenen moeten vaak ook nog wennen aan de 
scherpte van het zicht. We adviseren dan ook 
dat u zich laat rijden. Voor deze behandeling 
kunt u het beste een halve dag uittrekken.

LET OP: Tot 2 weken na de behandeling mag 
u geen make-up dragen om irritaties en 
ontstekingen aan de ogen te voorkomen.

         Uitgebreide nazorg met 7 controles!

Direct na de behandeling vindt de eerste 
nacontrole plaats en de dag erna meteen de 
tweede. En in het jaar na uw laserbehandeling 
volgens nog eens 5 nacontroles. Zo zorgen we 
niet alleen voor een goed resultaat meteen na 
de behandeling, maar bent u ook verzekerd van 
een goede nazorg.

Daarnaast kunt u ons altijd bellen als u nog 
vragen heeft. Of u kunt een afspraak maken 
voor een extra consult of controle als u daar 
behoefte aan heeft.

4

5
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Ooglaseren

Uw ogen laten laseren is een relatief 
eenvoudige, snelle en pijnloze ingreep. 
Welke behandelmethode voor u de 
veiligste en optimale keuze is, baseren 
we altijd op een uitgebreid technisch 
en medisch vooronderzoek. Zo weet u 
vooraf altijd waar u aan toe bent.

Wat houdt ooglaseren in?

De reden dat u lenzen of een bril nodig heeft, 
is omdat de natuurlijke lenzen in uw ogen hun 
werk niet goed doen. Wanneer licht uw ogen 
bereikt, behoren uw lenzen de stralen te breken 
(buigen) zodat ze zich richten op uw netvlies.

Maar dat gebeurt niet altijd helemaal correct, 
zoals bij verziendheid of bijziendheid. Bij een 
ooglaserbehandeling passen we de vorm van 
het hoornvlies aan zodat het licht weer op de 
juiste wijze wordt gebroken.
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K

Bij het ooglaseren wordt alleen de 
buitenste laag (van de vijf lagen) van 
het hoornvlies tijdelijk verwijderd 
(‘epitheel’). Dit kan op twee manieren 
gedaan worden:

Methode 1 

We verwijderen een deel van het epitheel 
geheel automatisch via de laser (TransPRK 
behandeling) of handmatig door de oogarts 
met een verdunde alcoholoplossing (Lasek / 
PRK behandeling). Met behulp van onze high 
tech laser past de oogarts de bolling van uw 
hoornvlies zeer nauwkeurig aan. Het epitheel 
groeit vervolgens binnen 3 tot 4 dagen vanzelf 
weer dicht.

- Lena Huismans

Behandel-
methoden

Methode 2 

Bij deze methode maken we een flapje in 
het epitheel (Intralase behandeling) met een 
speciale laser. Vervolgens wordt dit flapje 
omgeslagen en wordt de bolling van het 
hoornvlies minutieus gecorrigeerd. Daarna 
wordt het hoornvliesflapje weer omgeslagen 
over uw lens heen. Deze methode geeft 
nauwelijks ongemakken en het herstel is erg 
snel.

Ervaren, deskundige 

specialisten die alle tijd voor 

je nemen. Ook de nazorg is 

fantastisch. Alle onzekerheden  

bij kleine klachten of  

complicaties werden direct 

weggenomen. Top!
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Intralase

Intralase wordt ook wel Intralasik, Femtosecond 
Lasik of Lasik genoemd. Een pijnloze, zeer 
veilige en snelle behandeling. Na een uitgebreid 
technisch en medisch onderzoek wordt bepaald 
of de Intralase de juiste methode is voor uw 
persoonlijke zichtsituatie.

Bewezen methode

Met miljoenen geslaagde behandelingen wereldwijd heeft 
de Intralase ooglasermethode zich ronduit bewezen, zo 
ook jarenlang in onze kliniek. 

Zeer snelle hersteltijd

Bijna direct of tot maximaal 6 uur na de behandeling 
heeft u al meer dan 50% zicht en de volgende ochtend 
kunt u 100% scherp zien. In de meeste gevallen kunt u de 
volgende dag alweer gelijk aan het werk of naar school.

Pijnloze behandeling

Deze behandeling verloopt geheel pijnloos. U wordt 
plaatselijk in uw ogen verdoofd en bent volledig bij 
bewustzijn tijdens de ingreep. Afgezien van wat druk op 
de ogen, voelt u niets. Na de behandeling tranen uw ogen 
misschien lichtelijk of jeuken ze een beetje. Meestal gaat 
dit binnen 4 tot 6 uur over.

Geschikt voor bijna alle afwijkingen

Deze behandeling is geschikt voor een brede 
doelgroep. Bijziendheid, verziendheid en bijvoorbeeld 
cilinderafwijkingen kunnen we met de Intralase corrigeren. 
In principe komt u in aanmerking met scherptes tussen -10 
en +4 en/of een cilinder van maximaal 6.
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Behandeling hoornvlies

Het flapje wordt omgeslagen, maar blijft aan één 
zijde vastzitten aan het hoornvlies. Op de plaats 
waar het flapje eerst zat, corrigeert de laser uw zicht. 
Daarna wordt het flapje weer teruggelegd.

Nazorg

Na de behandeling vindt direct de eerste controle 
plaats, en de volgende dag meteen de tweede 
nacontrole. Zo kunt u met een gerust hart weer naar 
huis. In het jaar daarna volgen nog 5 nacontroles om 
uw ogen nauwgezet in de gaten te kunnen houden.

Verdoving

Uw oog wordt verdoofd met oogdruppels. Zo voelt u 
geen pijn tijdens de behandeling.

Flap maken

De laser verwijdert een stukje toplaag van het 
hoornvlies, dit flapje wordt door de oogarts 
omgeslagen. Zo ontstaat een opening in de bovenste 
laag van het hoornvlies.

Stap voor stap
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TransPRK  
(No touch) 

Trans PRK staat voor Transepitheliale PRK (Photo 
Refractieve Keratectomie), een variant op de 
PRK Lasek behandeling. Bij beide behandelingen 
wordt het bovenste laagje van het hoornvlies 
verwijderd. Het grote verschil is dat bij de 
TransPRK methode er geen instrument aan te pas 
komt en bij de Lasek methode wel. Vandaar dat 
de TransPRK behandeling de meest comfortabele 
methode is.

In 1 behandeling klaar

Bij deze behandeling worden uw ogen niet aangeraakt en 
is er maar één  handeling nodig. Binnen 20 seconden zijn 
uw ogen gelaserd en kunt u direct na de eerste  controle 
naar huis. 

Geschikt voor vele afwijkingen en dun hoornvlies

Deze behandeling is in het bijzonder geschikt voor 
mensen met een dun hoornvlies en kan zowel plus als 
min afwijkingen corrigeren. Met een eyescan en uitgebreid 
technisch en medisch vooronderzoek stellen we vast of uw 
ogen geschikt zijn voor de behandelmethode.

Pijnloze behandeling

Uw ogen worden voor de behandeling verdoofd en u bent 
volledig bij bewustzijn. Behalve wat kleine ongemakken 
zoals wat branderige of tranende ogen direct na de 
behandeling, verloopt deze behandeling geheel pijnloos 
en is zeer veilig.
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Stap voor stap

Bescherming van het hoornvlies

Wanneer het hoornvliesweefsel is gelaserd moet het 
worden beschermd met een spoeciale lens. Deze 
lens kan na 3 tot 4 dagen worden verwijderd.

Verdoving

Een verdoving wordt aangebracht door middel 
van oogdruppels. Zo heeft u geen pijn tijdens de 
behandeling. 

Behandeling hoornvlies

Het buitenst laagje cellen van het hoornvlies 
wordt met een speciale eximer laser verwijderd. 
Een andere laser corrigeert het onderliggende 
hoornvliesweefsel.

Nazorg

Na de behandeling vindt direct de eerste controle 
plaats, en de volgende dag meteen de tweede 
nacontrole. Zo kunt u met een gerust hart weer naar 
huis. In het jaar erop volgen nog 5 nacontroles om 
uw ogen nauwgezet in de gaten te kunnen houden.
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Lasek behandeling

Lasek staat voor Laser Assisted Epithelial 
Keratomileusis. Deze behandeling is speciaal 
geschikt voor mensen die niet in aanmerking 
komen voor de Femtolasik methode of een 
verhoogd risico lopen op oogletsel. Lasek zelf is 
een variant op de PRK methode, één van de eerste 
lasermethoden die werd toegepast.

Verschil tussen Lasek en TransPRK

Het verschil tussen TransPRK en Lasek is dat bij Lasek het 
buitenste laagje tijdens de behandeling niet word verwijderd. 
In plaats daarvan wordt dit bovenste laagje van het 
hoornvlies (epitheel) losgeweekst met alcohol en tijdens de 
behandeling opzij geschoven. Na de behandeling wordt dit 
laagje weer teruggeschoven en van een beschermende lens 
voorzien.

Deze behandeling wordt veelal uitgevoerd bij mensen met:

ff f f f feen dun hoornvlies 

ff f f f fdroge ogen 

ff f f f feen lage sterkte 

ff f f f feen verhoogd risico op oogletsel

18 | CLINIC SELECT    |   WWW.LAATJEOGENLASEREN.NL



Stap voor stap

Opzijschuiven flapje

Het hoornvliesflapje wordt opzijgeschoven en een 
laser corrigeert het hoornvlies daaronder.

Nazorg

Na de behandeling vindt direct de eerste controle 
plaats, en de volgende dag meteen de tweede 
nacontrole. Zo kunt u met een gerust hart weer naar 
huis. In het jaar daarna volgen nog 5 nacontroles om 
uw ogen nauwgezet in de gaten te kunnen houden.

Verdoving

De verdoving wordt aangebracht door middel 
van oogdruppels. Zo heeft u geen pijn tijdens de 
behandeling.

Hoornvlies losweken

Van het bovenste laagje van het hoornvlies wordt 
een stukje losgeweekt met alcohol.
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Lensimplantaten

Met lensimplantatie wordt uw natuurlijke 
ooglens vervangen door een kunstlens, een 
soort permanente contactlens. Deze kunstlens 
corrigeert alle soorten afwijkingen, zelfs een 
leesbrilcorrectie.

Zelfde resultaat als bij ooglaseren

Het resultaat van een lensimplantatie is hetzelfde als van 
een ooglaserbehandeling: u ziet voortaan weer scherp, 
zonder bril. Een zeer snelle, veilige methode die al 
miljoenen keren wereldwijd en ook door onze oogartsen 
succesvol is uitgevoerd. 

Pijnloos en snel

Binnen enkele minuten is uw natuurlijke lens vervangen 
door een kunstlens. Na 2 dagen kunnen de meeste 
patiënten alweer aan het werk. Bovendien kunt u door 
deze kunstlens nooit last van staar krijgen.

Geschiktheid

Op basis van de conditie van uw ogen stellen we vast 
of u in aanmerking komt voor lensimplantatie - en 
welke type lens het meest geschikt is voor u. Niet 
iedereen kan tenslotte in aanmerking komen voor een 
laserbehandeling. Mensen met een zichtafwijking van 
meer dan -10, of mensen met een zeer dun hoornvlies, 
komen niet voor ogen laseren in aanmerking. Het 
implanteren van een kunstlens is dan vaak wel mogelijk.
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Stap voor stap

Andere oog

De behandeling wordt direct herhaald voor het 
andere oog.

Nazorg

Na de behandeling vindt direct de eerste controle 
plaats, en de volgende dag meteen de tweede 
nacontrole. Zo kunt u met een gerust hart weer naar 
huis. In het jaar daarna volgen nog 5 nacontroles om 
uw ogen nauwgezet in de gaten te kunnen houden. 

Verdoving

Een verdoving wordt aangebracht door middel 
van oogdruppels. Zo heeft u geen pijn tijdens de 
behandeling. 

Natuurlijke lens verwijderen

Er wordt een incisie bij uw iris gemaakt en de 
natuurlijke lens wordt door de oogarts verwijderd en 
vervangen door de kunstlens.
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Wavefront

Bent u gevoelig voor schitteringen en licht? 
Dan raden we bij de Intralase en TransPRK 
behandelingen de Wavefront nabehandeling aan. 
Hiermee wordt uw zicht in het donker verbeterd en 
zijn contrasten beter zichtbaar.

Zie meer contrast en ‘s nachts beter zicht

Met de Wavefront behandeling corrigeren we de gevolgen 
van abberraties van de ‘hogere orde’. Abberaties worden 
veroorzaakt door kleine kuiltjes en bultjes in het hoornvlies.

Bij gewone afwijkingen zoals verziend- of bijziendheid en 
cilinderafwijkingen worden deze abberaties van ‘lagere 
orde’ met behulp van de standaard ooglaserbehandeling 
verholpen. Bij abberaties van ‘hogere orde’ kunt u last krijgen 
van verminderd nachtzicht, verblinding, halo’s of schaduwen. 
Dit wordt met de Wavefront-methode verholpen.

U zult merken dat u na de Wavefront behandeling weer tot in 
detail ziet en contrasten veel beter waarneemt.
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Monovisie

De meeste mensen krijgen er mee te maken: 
ouderdomsverziendheid. Ook wel presbyopie 
genoemd. Bij deze kwaal ziet u dichtbij steeds 
slechter. Het meest merkbare gevolg daarvan is dat 
u moeite krijgt met lezen.

Sommige mensen kiezen voor een leesbril. Er is 
echter nog een optie: een leesbrilcorrectie, de 
zogenaamde Monovisie ooglaserbehandeling.

Weer goed zien van dichtbij én veraf

Na een Monovisie behandeling kunt u met één oog  goed 
veraf kijken en met het andere oog goed van dichtbij. Uw 
ogen werken dus samen: het ene oog spant zich meer in dan 
de andere afhankelijk van of u van dichtbij of in de verte wilt 
kijken.

Na deze behandeling moeten uw hersenen enige tijd wennen 
aan het wisselen tussen uw ogen voor dichtbij en veraf, 
gemiddeld 2 tot 4 weken. Om te kijken of u dit prettig vindt, 
raden we u daarom aan om vooraf een tijdje monovisie 
lenzen uit te proberen. Zo weet u zeker of dit u bevalt.

Persoonlijke situatie

Verder is het van belang om te weten wat de te verwachten 
ontwikkeling is van uw ouderdomsverziendheid. Als uw 
oogarts vermoedt dat dit nog flink kan toenemen dan kan het 
zijn dat uw behandeling na enige tijd niet meer afdoende is 
en u alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen. Dit wordt 
allemaal besproken tijdens het uitgebreide vooronderzoek 
door de oogarts.

CLINIC SELECT   |   WWW.LAATJEOGENLASEREN.NL      |         23



WWW.LAATJEOGENLASEREN.NL

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?  
Neem dan gerust contact met ons op:

Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp
Email: info@clinicselect.nl
Tel: 088 44 88 444
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