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Voorwoord

Gewoon kunnen zien. Zonder bril of contactlen-

zen. Dankzij de huidige ontwikkelingen in de 

geneeskunde is dat tegenwoordig voor steeds 

meer mensen een mogelijkheid. Inmiddels zijn 

ooglaserbehandelingen en lensimplantaties een 

belangrijk alternatief geworden voor de traditio-

nele correctiemethodes, zoals een bril of con-

tactlenzen.

Memira by Bergman Clinics is de grootste oogla-

serkliniek van Nederland. Met de meeste erva-

ring, de beste apparatuur en zeer betrokken 

medewerkers. Dankzij ons uitgebreide vooron-

derzoek, een uitstekende behandeling en gede-

gen nazorg bent u bij ons in goede handen. 

In deze brochure leest u meer over de verschil-

lende soorten ooglaserbehandelingen en lens-

implantaties. Stuk voor stuk veilige behandelin-

gen, met blijvend resultaat. Heeft u na het lezen 

van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust 

contact met ons op. Wij helpen u graag!
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Een leven zonder bril

Kunt u zonder bril of lenzen niet scherp zien, of kunt u alleen goed lezen met een leesbril of com-

puterbril? U hebt dan waarschijnlijk last van bijziendheid, verziendheid, een cilinderafwijking of 

ouderdoms verziendheid. U kunt uw bril blijven dragen, of kiezen voor een ooglaserbehandeling of 

lensimplantatie. Welke behandeling het beste bij u past, hangt af van uw situatie en uw brilsterkte.

Refractieve oogchirurgie

Ooglaserbehandelingen en lensimplantaties val-

len onder de refractieve oogchirurgie. Refrac-

tieve oogchirurgie is de verzamelnaam voor ver-

schillende behandelingen die het lichtbrekend 

vermogen van het oog veranderen. Lensimplan-

tatie is een van de oudste vormen van deze tak 

van geneeskunde. Ooglaseren is wat jonger, 

maar nu al één van de meest toegepaste behan-

delingen. 

Veiligheid voorop

Als het om uw ogen gaat, neemt u geen enkel 

risico. Bij Memira doen we dat ook niet. Wij han-

teren zeer hoge kwaliteits standaarden. We 

garanderen de hoogst mogelijke kwalitatieve 

zorg verlening. We werken met de beste, zeer 

ervaren artsen en alleen met hoogwaardige 

apparatuur. Ook besteden we veel aandacht aan 

de voorbereiding en controles. U kunt dag en 

nacht voor professionele hulp bij ons terecht via 

onze 24/7 bereikbaarheidsdienst. 
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Ooglaseren, iets voor u?
Bij een ooglaserbehandeling wordt uw ooglens met behulp van een laser afgestemd op de vorm van 

uw oogbol, waardoor uw ogen zelf weer scherp kunnen stellen. Komen uw ogen niet in aanmerking 

voor ooglaseren, dan is lensimplantatie mogelijk een goed alternatief. Daarbij wordt een kunstmatige 

lens geïmplanteerd ter ondersteuning of vervanging van uw eigen lens.

Verziendheid

Bij verziendheid ziet u veraf scherper dan dicht-

bij. Het hoornvlies is te plat of het oog te kort, 

waardoor binnenvallend licht te zwak wordt 

gebroken. Het punt waarop beelden van dichtbij 

samenkomen, ligt achter het netvlies. Op jonge 

leeftijd kan het oog verziendheid deels zelf corri-

geren omdat het nog flexibel is. Bij het ouder 

worden gaat dit steeds  moeilijker en wordt het 

zicht slechter. Eerst dat van dichtbij, later ook van 

veraf. Verziendheid wordt meestal gecorrigeerd 

met plusglazen. Het is ook te corrigeren met een 

ooglaser behandeling of lensimplantatie.

Bijziendheid

Bent u bijziend, dan ziet u dichtbij goed maar 

veraf slecht.  

Het hoornvlies is te bol of het oog te lang, waar-

door binnen vallend licht te sterk wordt gebro-

ken. Beelden uit de verte komen vóór het net-

vlies samen en zijn onscherp. Hoe sterker de 

bijziendheid, hoe korter de afstand waarop u 

scherp ziet. Bijziendheid wordt meestal gecorri-

geerd met minglazen, maar is ook goed te corri-

geren met een ooglaserbehandeling of een lens-

implantatie.

Cilindrische afwijking

Bij een cilindrische afwijking is de bolling van het 

hoornvlies in één richting vlakker dan in de 

andere. U hebt problemen met dichtbij én veraf 

zien. Het komt vaak voor in combinatie met ver- 

of bijziendheid. Een cilindrische afwijking wordt 

meestal gecorrigeerd met cilindrisch brillenglas, 

harde contactlenzen of speciale torische zachte 

contactlenzen. Een cilinderafwijking is ook goed 

te corrigeren met een ooglaserbehandeling of 

lensimplantatie. We corrigeren dan meteen ook 

eventuele verziendheid of bijziendheid.

Ouderdomsverziendheid

Als u ouder wordt, verliest de ooglens flexibili-

teit. Scherpstellen dichtbij gaat steeds minder 

goed. Dit normale verouderings proces heet 

ouderdomsverziendheid en begint ongeveer 

rond uw veertigste levensjaar. Veel mensen heb-

ben op den duur een leesbril of een computerbril 

nodig. Ouderdomsverziendheid is goed te corri-

geren. Bij een ooglaserbehandeling corrigeren 

we zowel voor het lezen als voor het zien in de 

verte. Soms is het implanteren van een vervan-

gende lens een betere methode. Daarmee kunt u 

weer goed lezen en hebt u geen leesbril of com-

puterbril meer nodig.

Staar

Staar is een veelvoorkomende aandoening waar-

bij de ooglens troebel wordt. De lens is normaal 

helder en laat het licht door waar u mee kunt 

zien. In de lens zitten eiwitten. Als die kapot gaan 

en aan elkaar klonteren, wordt de lens troebel. 

Afhankelijk van waar de troebele plek zit en hoe 

ver de staar gevorderd is, ziet u waziger dan nor-

maal of uiteindelijk zelfs niets meer. Bij staar zit 

het probleem in de lens. Deze kunnen we vervan-

gen met een lensimplantatie. De ingreep heet 

dan staar operatie maar is precies gelijk aan een 

vervanglensimplantatie.

BMC Memira Brochure Ooglaseren_v4.indd   6 04-05-2021   09:36



7

Algemeen overzicht van oogafwijkingen en 

mogelijke behandeling

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende 

oogafwijkingen en een indicatie van de moge-

lijke behandelingen. Een behandeling is erg per-

soonlijk. Uw arts bespreekt met u wat voor u de 

beste optie is.

Per aandoening 
de mogelijke  
behandelingen

Ooglaserbehandeling Lensimplantatie

SMILE LASIK TransPRK Lasek-

PRK

Presby-

MAX

Voorzet-

lens

Vervang-

lens

Verziendheid - Tot +5 Tot +3 Tot +3 Tot +5 Tot +14 Ja

Bijziendheid Tot -12 Tot -10 Tot -10 Tot -8 Tot -10 Tot -24 Ja

Cilindrische  

afwijking

Tot 5 Tot 6 Tot 4 Tot 5 Tot 6 Tot 7 Ja

Ouderdoms-

verziendheid

- - - - Ja - Ja

Staar - - - - - - Ja

Aanbevolen 

 leeftijd

18-55 18-55 18-55 18-55 18-55 18-55 45*

* Dit is een algemeen overzicht. Aanbevolen behandelingen kunnen individueel afwijken.

* Afhankelijk van uw sterkte.
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Goed voorbereid op uw  
behandeling
Ongeveer 90% van de brildragers kan met een  ooglaserbehandeling of een lensimplantatie  

geholpen worden. Niet iedereen dus; er gelden een aantal voorwaarden voor een geslaagde behande-

ling. Voldoet u aan de voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een uitgebreid vooronderzoek. 

Tijdens dat onderzoek leren we alle details van uw ogen kennen. Daar stemmen we de behandeling op 

af. Oogchirurgie is precisiewerk: geen oog is hetzelfde!

Voorwaarden refractiebehandeling

Een ooglaserbehandeling of lensimplantatie 

heeft alleen zin als u op dit moment een bril of 

contactlenzen gebruikt om goed te kunnen zien. 

De brilsterkte moet het afgelopen jaar gelijk zijn 

gebleven en u moet gezond zijn. Ook is het 

belangrijk dat uw ogen zijn volgroeid. Daarom 

geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor elk 

soort behandeling is een minimum- en maxi-

mumsterkte die we kunnen corrigeren. Deze ziet 

u in de tabel op de vorige pagina. Verder gelden 

er nog een aantal aanvullende voorwaarden over 

leeftijd en gezondheid.

In sommige situaties raden we een refractiebe-

handeling af of is die (tijdelijk) onmogelijk. Dit 

geldt bijvoorbeeld bij bepaalde afweerstoornis-

sen, bindweefselziektes maar ook bij suiker-

ziekte of het gebruik van sommige medicijnen. 

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, dan kunt 

u beter even wachten. Wilt u meer weten over dit 

soort contra-indicaties, kijkt u dan op onze web-

site bij voorwaarden of vraag het ons. We 

bespreken graag de mogelijkheden.

Gratis telefonische screening

Weet u niet of u aan de voorwaarden voor een 

behandeling voldoet, of twijfelt u nog? Neem dan 

telefonisch contact met ons op voor een gratis 

screening. Binnen 20 minuten heeft u antwoord 

op uw vragen en weet u of u in aanmerking komt 

voor een uitgebreid vooronderzoek. 

Uitgebreid vooronderzoek

Indien u op basis van de telefonische screening 

in aanmerking komt voor een vooronderzoek, 

plannen wij deze met u in. Tijdens dit vooronder-

zoek brengt het paramedisch team in samenwer-

king met de oogarts alle facetten van uw ogen in 

kaart. De oogarts analyseert vervolgens de meet-

gegevens en bespreekt deze met u. Daarnaast 

stellen we u vragen over uw zicht en uw gezond-

heid. Ook controleren we de gezondheid van uw 

ogen. Aan het einde van het vooronderzoek 

plannen we, indien u geschikt bent voor behan-

deling, de behandeling met u in als u dat wenst. 

Door goed vooronderzoek komen we precies te 

weten of u in aanmerking komt voor een oogla-

serbehandeling of lens implantatie. De uitkom-

sten van het vooronderzoek blijven 3 maanden 

betrouwbaar. Wacht u langer dan 3 maanden 

met de behandeling, dan moet het onderzoek 

opnieuw gedaan worden.

De keuze voor een behandeling maakt u niet 

alleen. U spreekt altijd met de oogarts die u later 

eventueel behandelt. Hij geeft een realistisch 

beeld van de behandelingen en het herstel, en 

zegt het ook eerlijk als het voor u misschien 

beter is uw ogen niet te laten behandelen.
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Rechten en plichten

Voor ons zijn een goede samenwerking en 

wederzijds  vertrouwen erg belangrijk. Daarom 

werken wij volgens de Wet op Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst uit 1955, die geldt 

voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Dat schept 

aan beide kanten rechten en plichten.

Mijn Bergman Clinics: uw hoogstpersoonlijke zorgportaal

Als u een medische behandeling ondergaat, komt er veel op u af. Wanneer 

is mijn volgende afspraak en waar moet ik eigenlijk zijn? Wat moet ik zoal 

meenemen voor mijn operatie? Waar kan ik mijn diagnose nalezen? Met de 

Mijn Bergman Clinics app heeft  u de juiste informatie op het juiste moment. 

Een eigen persoonlijke tijdlijn met korte en relevante berichten. Voor, tij-

dens en na de behandeling. De app is goed beveiligd door middel van een 

wachtwoord. Met de app weet u precies waar, wanneer en bij wie u wordt 

verwacht. En hoe u zich optimaal voorbereid op uw operatie en kunt u de 

informatie nog eens rustig nalezen. U kunt in de app alle afspraken, leefre-

gels en checklisten inzien. De handige en gebruiksvriendelijke app is altijd 

en overal beschikbaar, op computer, tablet of mobiele telefoon.

Download gratis de app via de Appstore, Android Market of via de 

website www. bergmanclinics.nl

Mijn Bergman Clinics

Vergeet morgen uw controle 

afspraak niet

•  U hebt recht op eerlijke en volledige informatie 

over uw behandeling. Uw oogarts en optometrist 

informeren u daarom over alles wat bij de behan-

deling komt kijken. U krijgt een samenvatting van 

de behandel informatie mee naar huis om rustig 

na te lezen.

•  U moet uw arts zo volledig mogelijk informeren 

over uw gezondheid. Alleen dan kan de arts u 

goed behandelen. Uw informatie wordt vertrou-

welijk behandeld. 

•  Wij behandelen uw ogen zo goed mogelijk. Het 

resultaat is mede afhankelijk van uw eigen inzet 

tijdens uw herstel. Voor het beste resultaat volgt u 

de adviezen van de optometrist en oogarts zo 

goed mogelijk op.

•  U moet uw behandeling vooraf betalen. Of de kos-

ten van de behandeling worden vergoed, kunt u 

bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navragen. 

•  Voordat we u kunnen behandelen, moet u toe-

stemming geven voor de gekozen behandeling. 

U krijgt daarvoor een toestemmingsformulier mee. 

Lees het goed door en onderteken het als u alles 

begrijpt en u het eens bent met de behandeling.

•  Memira leeft  de Wet op de Privacy nauwgezet na. 

Uw gegevens blijven van u, en zijn alleen door de 

behandelend oogarts en optometrist te bekijken. 

We geven uw gegevens nooit aan derden zonder 

uw  toestemming.

•  We doen er alles aan om u naar wens te helpen. 

Als u toch ontevreden bent, laat het ons dan weten. 

We informeren u graag over de klachtenprocedure.
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Correctie oppervlak

PRK

1e

generatie

Correctie onder flap

LASIK

2e

generatie

Correctie onder  

oppervlak

SMILE

3e

generatie

Ooglaserbehandelingen

Wat is dat eigenlijk, ooglaseren? Bij een oog laserbehandeling behandelt de oogarts het  buitenste 

laagje van uw oog, het hoornvlies, met een laser. Daarmee verandert hij de manier waarop licht uw 

oog binnenkomt. Zo kunt u weer scherp zien, zonder bril of lenzen. In de jaren ‘80 ontstond de tegen-

woordige manier van ooglaseren.  

Sindsdien ontwikkelen we steeds preciezere  methodes voor een nog beter resultaat met nog minder 

impact op het oog. Moderne ooglaserbehandelingen zijn minimaal invasief. Ze duren erg kort, geven 

weinig ongemak tijdens en na de behandeling, een snel herstel en een blijvend betrouwbaar resultaat. 

Het levenslang dragen van een bril, leesbril of lenzen is zo goed als voorbij.

Verschillende technieken

Bij een ooglaserbehandeling verandert de oog-

arts door middel van een zeer nauwkeurige laser 

de vorm van het hoornvlies. Bij elke ooglaserbe-

handeling worden de ogen verdoofd. Een behan-

deling is daardoor niet pijnlijk. In totaal duurt de 

behandeling gemiddeld 20 minuten. Meestal 

kunnen we beide ogen tegelijk behandelen. In 

totaal bent u voor een ooglaserbehandeling 

ongeveer 2 uur in onze kliniek aanwezig.

Om uw sterkte te corrigeren past de arts de vorm 

van het hoornvlies aan. Dit kan op verschillende 

manieren uitgevoerd worden. Bij Memira worden 

de volgende methoden toegepast: SMILE, LASIK, 

PRK en PresbyMAX. 

SMILE (RelexSMILE) – zachtaardig en snel

SMILE, ook bekend als RelexSMILE, is de meest 

zachtaardige ooglaserbehandeling die bestaat. 

De behandeling is pijnloos, zeer nauwkeurig en 

duurt maar 30 seconden per oog. Het zicht her-

stelt ook erg snel. Het is een nieuwe, revolutio-

naire behandelingsmethode. De oogarts lasert 

een stukje hoornvlies onder de toplaag en haalt 

dat door een kleine opening naar buiten. Omdat 
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er geen ‘flapje’ in het hoornvlies gemaakt hoeft 

te worden herstelt het hoornvlies snel en is 

SMILE geschikt voor contactsportbeoefenaars. 

SMILE is ook geschikt voor mensen met licht 

droge ogen.

LASIK (FemtoLASIK) – geavanceerde correctie

LASIK, ook bekend als FemtoLASIK, is een zeer 

geavanceerde ooglaserbehandeling. De oogarts 

maakt met een laser een flinterdun flapje in het 

hoornvlies, klapt dat open en corrigeert vervol-

gens uw brilsterkte. Na de correctie legt hij het 

flapje terug. De behandeling is snel, pijnloos en u 

kunt snel weer goed zien. Tijdens de LASIK-oog-

laserbehandeling spoort de computer kleine 

oneffenheden in het hoornvlies op en behandelt 

deze direct mee. Daarmee waarborgen we de 

 kwaliteit van uw zicht, ook ’s nachts en in fel 

licht. Deze ‘wavefront adjusted’ en ‘corneal 

wavefront’-technologie is standaard geïnte-

greerd in onze eximerlaser. Als extra optie bieden 

we ook de ‘wavefront guided’-techniek aan. Voor 

10% van de mensen is deze meer geschikt. Of dit 

voor u geldt, hoort u tijdens het vooronderzoek.

PRK (LasekPRK en TransPRK)

Bij de PRK-techniek maken we geen flapje in het 

hoornvlies. Het bovenste laagje van het hoorn-

vlies verwijderen we met laser of alcohol. Binnen 

de PRK-ooglasertechniek bieden we twee varian-

ten aan: LasekPRK en TransPRK. TransPRK is de 

meest geavanceerde van de twee en kan iets gro-

tere  afwijkingen corrigeren. LasekPRK is wat 

voordeliger en geeft ook een prima resultaat.  

Het is de minst kostbare ooglaser behandeling 

die er is.

PresbyMAX – leesbril en computerbril

Voor iemand die zijn hele leven goed heeft kun-

nen zien is een leesbril of computerbril een ware 

handicap. Hebt u last van ouderdomsverziend-

heid én bent u bijziend? Dan kunnen we uw ogen 

corrigeren met de PresbyMAX-behandeling. De 

PresbyMAX-ooglaserbehandeling gaat hetzelfde 

als de LASIK-behandeling. Na een PresbyMAX-

behandeling kunt u al uw dagelijkse bezigheden 

doen zonder bril. Het kan zijn dat u bij slecht 

licht soms toch een lichte bril nodig hebt bij het 

lezen of het zien in de verte.
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Lensimplantaties

Een lensimplantatie klinkt misschien futuristisch maar het is een van de meest uitgevoerde behande-

lingen in de oogheelkunde. Lensimplantaties en staaroperaties worden al ruim 50 jaar met succes op 

grote schaal uitgevoerd over de hele wereld. 

Bij het implanteren van een voorzetlens of een  vervangende lens wordt het hele oog verdoofd. Voor 

een voorzetlens maakt de oogarts een opening in het hoornvlies, waardoor hij de lens naar binnen-

schuift en vastzet. Wordt uw eigen lens vervangen, dan haalt de oogarts door de opening eerst uw 

eigen lens weg en schuift dan de nieuwe op zijn plek. 

Voorzetlenzen

Hebt u een sterke oogafwijking, dan kan ooglase-

ren voor u minder geschikt zijn en adviseren we 

een voorzetimplantatie. Hierbij implanteren we 

een extra lens in uw oog. Een soort contactlens. 

De voorzetlenslens kan er wel uit: de behande-

ling is helemaal omkeerbaar.

Vervanglenzen

Bij een vervanglensimplantatie of staaroperatie 

wordt uw natuurlijke ooglens vervangen door 

een kunstlens. Een andere naam voor deze 

behandeling is PRELEX (Presbyopic Lens 

Exchange) of RLE (Refractive Lens Exchange). 

Er is een breed assortiment aan vervanglenzen 

beschikbaar, waarmee u ook op oudere leeftijd 

zonder bril of lenzen scherp kunt zien. 

De meest gebruikte vervanglens in onze kliniek is 

de multifocale kunstlens. Deze corrigeert het 

zicht op verschillende afstanden tegelijk. Het 

verschil tussen de vervanglenzen zit vooral in het 

zicht op de verschillende multifocale afstanden: 

dichtbij, de tussenafstand en veraf. Het is 

daarom belangrijk om tijdens het vooronderzoek 

uw  persoonlijke situatie en uw verwachtingen te 

bespreken met uw oogarts.
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Correctie, 
effecten en 
informatie 
per 
behandeling

Ooglaserbehandeling Lensimplantatie

SMILE LASIK TransPRK LasekPRK Presby-

MAX

Voorzet-

lens

Vervang-

lens

Bestaat sinds 2006 1992 1999 1987 2009 1980 1950

Behandeltijd 

per oog

30 sec 15 +

30 sec

30 +

30 sec

30 +

30 sec

15 +

30 sec

15 min 15 min

Pijn na  

behandeling

- - 2 dagen 3 dagen - - -

Irritatie na 

behandeling

2 uur 3 uur 3 dagen 5 dagen 3 uur - -

Herstel van  

het zicht

24 uur 24 uur 5 dagen 7 dagen 24 uur 24 uur 24 uur

Zicht hele-

maal stabiel

6 weken 6 weken 12 weken 12 weken 6 weken 6 weken 6 weken

Oogdruppels 

gebruiken

8 weken 8 weken 8 weken 8 weken 8 weken 4 weken 4 weken

Droge ogen  

na ingreep

nee inciden-

teel

nee nee inciden-

teel

nee nee

Ogen per 

keer behan-

deld

2 2 2 2 2 2 2

Techniek met 

‘flapje’

- ja - - ja - -

Ogen extra 

kwetsbaar

2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken

Zonnebril  

dragen bui-

ten

2 weken 2 weken 26 weken 26 weken 2 weken 2 weken 2 weken

Vergelijking
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Na de behandeling

De tijd die nodig is om te herstellen van een ooglaserbehandeling of lensimplantatie varieert van een 

dag tot een week, afhankelijk van het type behandeling. U speelt zelf een belangrijke rol in uw herstel. 

Voor en na de behandeling informeren wij u uitgebreid over wat u precies moet doen en laten de eer-

ste dagen na de ingreep. De voorschriften zijn niet ingewikkeld maar maken een wereld van verschil bij 

uw herstel. Neem voldoende tijd voor het herstel en luister goed naar uw ogen. Houd u aan de voor-

schriften, dan herstelt u het snelst.

Met de Bergman Clinics App krijgt u de  

informatie gedoseerd in korte berichten op 

het moment dat het voor u écht relevant is. 

Voor, tijdens en na de behandeling. U vindt 

de app in de Appstore (iPhone, iPad) of via 

Google Play (Android).

Herstel

Hoe snel uw zicht zich stabiliseert na de behan-

deling, is  afhankelijk van het type behandeling. 

Na de meeste ooglaser behandelingen kunt u 

redelijk scherp zien binnen 48 uur.  

Bij een PRK-behandeling duurt dat iets langer. 

Volledige  stabilisatie van het zicht duurt tussen 

de 6 weken en 3 maanden. Ook na een lensim-

plantatie kunt u binnen 24 à 48 uur weer goed 

zien en uw normale ritme oppakken. Uw zicht is 

na ongeveer 6 weken stabiel. 

Na een refractiebehandeling moet u 4 tot 8 

weken oogdruppels gebruiken. Ook moet u voor-

komen dat er iets in of tegen uw ogen komt, en 

moet u ze beschermen tegen water. Bij sommige 

behandelingen krijgt u een oogkapje mee voor ’s 

nachts. Dat helpt uw oog herstellen. Autorijden 

kunt u in principe weer na 24 uur, mits u goed 

genoeg kunt zien. Een tijdje achter uw computer 

of tablet of even televisie kijken kan best, maar 

forceer niets. U kunt weer aan het werk zodra u 

daar zelf aan toe bent.

Nazorg: 24/7 bereikbaar

Uw ogen worden tot een jaar na de ooglaserbe-

handeling of lensimplantatie regelmatig gecon-

troleerd door of onder supervisie van onze oog-

arts. Dat begint met de eerste controle op de dag 

na de behandeling en we herhalen dat na een 

week, soms na zes weken, na drie maanden en 

tenslotte na een jaar. 

Hebt u vragen of problemen of maakt u zich zor-

gen? Via onze 24-uurs telefonische bereikbaar-

heidsdienst (088 9000 680) kunt u direct contact 

opnemen met een oogarts. Zeven dagen per 

week, 24 uur per dag.

Complicaties

Bij Memira werken we met de beste, zeer ervaren 

 artsen en hoogwaardige apparatuur. Ook beste-

den we veel aandacht aan de voorbereiding en 

controles. Daardoor is bij Memira de kans op 

complicaties minder dan 0,1%. Bijna altijd zijn 

complicaties goed te behandelen en is volledig 

herstel mogelijk.

Geen enkele chirurgische ingreep is helemaal 

zonder risico. Ook bij ooglaseren kunnen er com-

plicaties optreden, al is de kans hierop zeer klein. 

Voor uw behandeling informeren wij u goed over 

de eventuele risico’s, zodat u niet voor verrassin-

gen komt te staan.
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Blijvend resultaat

Er is geen twijfel meer over de effecten van oog-

laserbehandelingen: deze zijn blijvend en goed 

te voorspellen. Ook lens implantaties hebben 

zich in de loop der tijd bewezen.  

De kunstlenzen worden goed door het oog geac-

cepteerd,  werken goed en blijven netjes op hun 

plek zitten. De kwaliteit van zien blijft stabiel, 

ook na 20 jaar. Kiest u voor een refractiebehan-

deling bij Memira dan kiest u voor een blijvend 

resultaat.
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Meest gestelde vragen

Ik wil van mijn leesbril af. Is een oog-

laserbehandeling een optie?

Een ooglaserbehandeling om van uw leesbril af 

te komen, kan alleen als u ook last hebt van bij-

ziendheid (slecht zicht in de verte). Die corrigeert 

de laser gelijktijdig bij de PresbyMAX-behande-

ling. Bent u ouder dan 45 jaar, dan is wellicht de 

implantatie van een vervanglens een betere 

mogelijkheid. Om te bepalen voor welke behan-

deling u in aanmerking komt, kunt u het beste 

telefonisch contact opnemen voor een online 

screening en vervolgens (indien u op basis van 

de screening in aanmerking komt) een uitge-

breid vooronderzoek.

Wat zijn de effecten op lange termijn?

Uit onderzoek blijkt dat het hoornvlies zich goed 

en stabiel herstelt en er geen aanleiding is tot 

twijfel over de effecten van een ooglaserbehan-

deling na 20 jaar. Lensimplantatie is een van de 

meest succesvolle medische ingrepen in de 

genees kunde en bestaat nog langer dan oogla-

serbehandelingen.  

Ook lensimplantatie heeft een prima en blijvend 

resultaat.

Waarom is een ooglaserbehandeling  

zo kostbaar?

Bij Memira gebruiken we zeer hoog waardige 

technologie en schenken we veel aandacht aan  

de veiligheid van de behandeling. Dit is kostbaar. 

Daarnaast bieden wij onze cliënten een 24-uurs 

bereikbaarheidsdienst aan en hebben we de 

beste en meest ervaren oogartsen van Nederland 

in dienst. Zij voeren niet alleen de behandeling  

uit maar zijn ook betrokken bij het vooronder-

zoek en alle controles. Wij leveren het beste wat 

er op het gebied van refractiechirurgie beschik-

baar is. Hoogwaardige technologie, expertise en 

veiligheid zijn kostbaar maar onmisbaar voor wie 

een optimaal resultaat wil.

Is de ooglaserbehandeling pijnlijk?

Nee. Alle behandelingen zijn verdoofd en daar-

mee pijnloos. Bepaalde handelingen kunt u wel 

voelen, bijvoorbeeld een onaangename druk op 
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uw ogen tijdens de LASIK-behandeling. De eerste 

uren na een behandeling zijn meestal niet pijnlijk 

maar soms kunnen uw ogen een paar uur tot een 

paar dagen geïrriteerd aanvoelen of soms een 

beetje pijn doen. Dit hangt af van het type 

behandeling.

Ik ben bang blind te raken door een ooglaser-

behandeling. Is die angst reëel?

Nee, de angst voor blindheid is niet reëel. Met de 

laser wordt alleen het hoornvlies bewerkt, het 

voorste laagje van uw oogbol. Daar valt het licht 

doorheen waar uw oog mee kan zien. De rest van 

uw oog (de iris, het netvlies, de oogzenuw en alle 

andere delen) komen niet in aanraking met de 

laser. Tijdens de behandeling houdt de compu-

ter al uw oog bewegingen in de gaten en com-

penseert meteen. Kijkt u net buiten beeld, dan 

stopt de laser direct. 

Waarom is het beter om je ogen te laten lase-

ren in Nederland in plaats van in het buiten-

land?

De Nederlandse Vereniging van Oogartsen raadt 

af uw ogen in het buitenland te laten laseren, 

omdat niet bekend is welke eisen er in het bui-

tenland worden gehanteerd en omdat er geen 

toezicht op is. In Nederland zijn er allerlei 

strenge kwaliteitseisen en normen. In het buiten-

land weten we dat niet precies. In Nederland is 

er ook een certificeringssysteem voor oogartsen. 

Alleen oogartsen die aan bepaalde eisen en 

regels voldoen, krijgen een certificaat.

Wat is het voordeel van Memira ten opzichte 

van andere aanbieders?

Memira by Bergman Clinics is gespecialiseerd in 

refractieve oogchirurgie. Wij gebruiken uiterst 

geavanceerde apparatuur en hebben de meeste 

kennis en ervaring op dit heel specialistische ter-

rein. Omdat wij alle behandelmogelijkheden in 

huis hebben, kunnen we bovendien precies en 

objectief bepalen welke behandelvorm het beste 

bij uw ogen past.  

We zijn de meest ervaren kliniek in Nederland en 

hebben al bijna 100.000 behandelingen gedaan. 

Bij elk van die behandelingen staat persoonlijke 

aandacht centraal, voor, tijdens en na de behan-

deling. Met onze 24/7 bereikbaar heidsdienst 

kunt u dag en nacht op ons vertrouwen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor meer informatie over refractieve chirurgie 

verwijzen wij graag naar onze website en de 

informatie van het Nederlands Gezelschap voor 

Refractie Chirurgie. 
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De kosten

Een ooglaserbehandeling is kostbaar: elke behandeling is maatwerk en van hoge kwaliteit. Daar kun-

nen en willen we niet op bezuinigen. En omdat u na de behandeling geen bril of lenzen meer draagt, 

verdient u de behandeling in ongeveer 3 jaar terug. Wij werken met vaste en duidelijke prijzen. Uw 

hele behandeling is inbegrepen, van vooronderzoek tot en met de controles en eventuele nabehande-

ling binnen vijf jaar na de initiële behandeling. Thuismedicatie is niet bij deze prijzen inbegrepen maar 

wordt in de meeste gevallen 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd wel rekening met uw eigen 

risico.

Onze prijzen zijn inclusief:

•  Uitgebreid vooronderzoek met zeer 

geavanceerde meetapparatuur door 

een gediplomeerd optometrist en een 

van onze oogartsen

•  Behandeling in onze speciale kliniek in 

Hilversum door uw oogarts

•  Gebruik van de beste apparatuur in de 

markt

•  Alle controles in het eerste jaar onder 

toezicht van uw oogarts (minimaal 4)

•  Eventuele nabehandeling binnen vijf 

jaar na een ooglaserbehandeling

•  24/7-bereikbaarheid van een oogarts 

na uw behandeling

Korting en vergoedingen

Ooglaseren en lensimplantaties worden in som-

mige gevallen 100% vergoed vanuit het basis-

pakket bij medische indicatie en na verwijzing 

door uw huisarts of een medisch specialist. Daar-

naast is eventueel vergoeding vanuit een aanvul-

lende verzekering mogelijk en kan het zijn dat u 

met uw aanvullende verzekering 10% korting 

krijgt bij Memira by Bergman Clinics. Dit verschilt 

per zorgverzekeraar, per pakket en per jaar. 

Vraag de exacte vergoeding na bij uw zorgverze-

keraar.
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Behandeling Prijzen

Ooglaserbehandelingen

SMILE € 3998

LASIK € 3198

TransPRK € 2698

LasekPRK € 1798

PresbyMAX € 4300

Voorzetlenzen

Artisan € 4900

EVO Visian ICL € 5500

Artiflex € 4900

Lenswissel (RLE)

Monofocaal € 4900

Multifocaal € 5500

Onderzoek

Telefonische screening Gratis

Vooronderzoek (behandeling binnen 3 maanden) € 50*

Vooronderzoek zonder behandeling € 150

Kosten ooglaseren en lensimplantaties

De meest actuele prijzen en meer informatie over de kosten van aanvullende behandelingen en onder-

zoek vindt u op onze website: www.memira.nl.

Betalen in termijnen

Wij bieden ook de mogelijkheid om de behandeling in termijnen te betalen. Meer informatie hierover 

vindt u op onze website.

* Een vooronderzoek kost € 50. Deze kosten dient u voorafgaand aan het onderzoek per pin te betalen in de kliniek. Kiest u vervolgens voor behandeling 

binnen 3 maanden? Dan is het vooronderzoek gratis en wordt € 50 in mindering gebracht op uw factuur. 
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Eerlijk over resultaat

De kwaliteit van onze behandelingen bepaalt uw kwaliteit van zien. Daarom verzamelen we medische 

gegevens van al onze behandelingen.  

Die nemen we op in een speciale database, waardoor we de resultaten van onze oogartsen voortdu-

rend kunnen monitoren en analyseren. We onderzoeken ook hoe onze cliënten de behandeling en 

het resultaat hebben ervaren. Het gaat er immers om dat u na de behandeling goed kunt zien en dat 

het effect van de behandeling aansluit bij wat u had verwacht. We vinden het belangrijk dat iedereen 

inzicht heeft in de resultaten en publiceren ze regelmatig op onze website.

De veiligheid van de behandeling

In onze gespecialiseerde kliniek in Hilversum 

doen we elk jaar veel refractiebehandelingen. 

Omdat we deze behande lingen zo vaak doen zijn 

we er heel goed in geworden.  

Wij garanderen de hoogste kwaliteit en veiligheid 

bij onze ooglaser behandelingen en lensimplan-

taties. Een flink aantal onafhankelijke instituten 

en keurmerken helpen daaraan mee.

Memira heeft menig erkenning en certificaat 

gekregen en wordt erkend door alle belangrijke 

beroeps verenigingen. Daar zijn we trots op. Niet 

om de certificaten zelf, maar omdat ze staan 

voor de hoge kwaliteit van onze zorg en het 

resultaat van onze behandelingen.

Garantie

Wij willen dat u zich als cliënt bij Memira altijd 

veilig voelt. Daarom bieden wij u 5 jaar garantie 

op uw behandeling.

Onze garantie bestaat uit:

• Gratis controles gedurende vijf jaar 

•  Gratis aanvullende behandelingen (indien 

nodig) gedurende vijf jaar 

•  Dag en nacht professionele hulp en ondersteu-

ning via onze 24/7 bereikbaarheidsdienst.

Er zijn wel een aantal voorwaarden van toepas-

sing op de 5-jaars garantie. Deze hebben wij voor 

u uitgeschreven, zodat hierover geen verwarring 

kan ontstaan.

U vindt deze op onze website onder garantie.

Memira by Bergman Clinics

•  Is de eerste ooglaserkliniek met ZKN-

keurmerk

•  Is ISO 9001: 2008 gecertificeerd

•  Is goed beoordeeld door de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg

•  Wordt door de Consumentenbond 

goed beoordeeld op kwaliteit

•  Volgt landelijke richtlijnen van het 

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Uw ervaring is belangrijk

U kunt ons het beste vertellen wat er beter kan. 

Was het resultaat naar wens en verwachting, 

maar ook: wat vond u van onze bejegening en 

service? Een aantal maanden na een bezoek aan 

onze kliniek vragen we cliënten ons een rapport-

cijfer te geven. Dat vertelt ons wat goed gaat en 

wat beter kan. Samen met u maken we onze zorg 

elke dag beter. 
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Specialistisch behandelcentrum Hilversum

Memira by Bergman Clinics heeft zes vestigingen 

door heel Nederland waar u terecht kunt voor 

voor informatie, onderzoek en nacontrole. Voor 

een behandeling komt u naar onze centrale kli-

niek in Hilversum. Daar staat de meest geavan-

ceerde techniek tot onze beschikking. Door alle 

behandelingen op één plek te concentreren kun-

nen we optimaal investeren in high-tech tech-

niek en zo de ideale omstandigheden creëren 

voor uw behandeling.

© April 2021 Bergman Clinics B.V. Niets uit deze uitgave mag geheel of 

gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, 

zonder schriftelijke toestemming van Bergman Clinics B.V. Bergman Cli-

nics B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en 

zetfouten uit.

Adresgegevens
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Memira Hilversum

Marathon 1, 2e verdieping

1213 PA Hilversum

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl

Memira Amsterdam

Hettenheuvelweg 45

1101 BM Amsterdam

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl

Memira Rijswijk

Laan van Oversteen 20

2289 CX Rijswijk

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl

Memira ’s Hertogenbosch

Vughterweg 47K

5211 CK ’s Hertogenbosch

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl

Memira Velp

Reigerstraat 30A

6883 ES Velp

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl

Memira Zwolle

Burgemeester Roelenweg 10

8021 EV Zwolle

Tel: 088 9000 680

Mail: info@memira.nl
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Vestigingen:

Amsterdam, Hettenheuvelweg 45

’s Hertogenbosch, Vughterweg 47K

Hilversum, Marathon 1

Rijswijk, Laan van Oversteen 20

Velp, Reigerstraat 30A

Zwolle, Burgermeester Roelenweg 10
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Memira by Bergman Clinics

088 9000 680   •   info@memira.nl   •   memira.nl

Vragen?  

Bel ons op  

088 9000 680 
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