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Oogartsen drs. Wouter van den Berg 
en drs. Hester van Nouhuijs: 
“De volgende dag al goed zicht.”

Het oog
van    morgen

Oogartsen kiezen 
met privékliniek 
voor sublieme kwaliteit

vertrouwen en de sfeer is heel vriendelijk. 

Je hoort wel over snelle klinieken in Turkije

en Portugal. Je loopt dan risico op een 

verkeerde behandeling en de nazorg ont-

breekt nagenoeg. De oogartsen bij Rijnzicht

Oogkliniek zijn heel ervaren met zowel lens-

implantatie als ooglaser, en werken daar-

naast in het Diaconessenziekenhuis. Ik woon

in Leiden en het is heel prettig om de kliniek

in de buurt te hebben. Vooral wanneer ik

terugkeer voor de gebruikelijke controles.”

Contactlenzen in de prullenbak
Oogarts Hester van Nouhuijs stemde de

behandeling heel nauwkeurig af op de con-

ditie van mijn ogen. “Het was even de vraag

of we zouden kiezen voor de Lasik of Lasek

lasertechniek. Bij de Lasik-methode wordt

een flapje van het hoornvlies opgelicht in

het oog en na het laseren weer teruggelegd.

Dat zorgt voor een heel snelle genezing, nau-

welijks pijn, en je kunt direct erna goed zien.

Ik produceerde echter weinig traanvocht en

dat maakte me meer geschikt voor Lasek. Bij

Lasek wordt een laagje van het hoornvlies

weggeschoven om te kunnen laseren. De

behandeling zelf is volkomen pijnloos maar

ik had wel een dag of drie last van gevoelige

en geïrriteerde ogen. Daar krijg je pijnstillers

voor en dat werkt prima. Wat ik als heel

prettig heb ervaren was de goede begelei-

ding. De dag na de laseroperatie kwam ik al

langs voor de eerste controle. Na een paar

dagen gingen mijn ogen met sprongen voor-

uit en nu zie ik volkomen scherp. Het is een

wonderlijk gevoel om weer goed te kunnen

zien. Ik had niet verwacht dat ’s avonds alles

zo mooi helder kon zijn. Mijn contactlenzen,

die me de laatste jaren steeds vaker geïrri-

teerde ogen bezorgden, heb ik in de prullen-

bak ge-gooid.”

Blik op morgen en Artiflex
Het team van oogartsen bij Rijnzicht Oog-

kliniek houdt de blik gericht op morgen.

Nieuwe behandelmethoden worden op de

voet gevolgd maar ook kritisch tegen het

licht gehouden. Naast de modernste ‘state of

the art’ laserapparatuur, de Allegretto Eye-Q

Laser, worden ook Artisan implantlenzen in

het oog gebruikt. Sinds kort bestaat van deze

lenzen een opvouwbare variant: de Artiflex. 

Onlangs heeft oogarts Wouter van den Berg

op succesvolle wijze de eerste Artiflex lens-

implantaties verricht. Met gepaste trots ver-

telt hij hierover: “Bij de Artiflex implantlens

is het wondje zo klein dat het niet eens ge-

hecht hoeft te worden. Dit zorgt voor een

sensationeel snel herstel. Voor de patiënt

betekent het niet na enkele weken maar al

de volgende dag goed zicht.”•
www.rijnzichtoogkliniek.nl

De opvouwbare lens Artiflex

Een Lasek laseroperatie

IIk bekijk de groene letters op het raam. Hier

kun je behandeld worden als je weer scherp

wilt zien? Ik besluit het te vragen. Bij de

entree zwaait de deur open en een dame

achter een langwerpige tafel kijkt vriende-

lijk op. “Ja hoor, dat kan. Via een vooronder-

zoek wordt duidelijk welke soort behande-

ling voor uw oog geschikt is. Er zijn boven-

dien regelmatig informatieavonden waar u

allerlei vragen kunt stellen.”

Laser of lens?
Ik ga op onderzoek uit naar deze baan-

brekende techniek die zoveel betekent voor

mensen die, behept met slecht of onvol-

doende zicht, de wereld daarna letterlijk met

andere ogen kunnen beschouwen.

Het blijkt dat er meer soorten behandelin-

gen zijn om de ogen scherp te stellen.

Oogarts Hester van Nouhuijs vertelt hier-

over: “De oogartsen stemmen de keuze voor

ooglaser of lensimplantatie  zorgvuldig af op

de bouw en sterkte van het oog. We doen dit

in goed overleg met degene die behandeld

wordt.”

Persoonlijke ervaring
Lucas Hubrecht, manager van de Rijnzicht

Oogkliniek, brengt me in contact met Rosa-

linde, een van de personen die hier geholpen

is, en ik ben benieuwd naar haar ervaringen. 

Rosalinde: “In Rijnzicht Oogkliniek heb ik echt

D O O R M A R J A  V I S  F O T O G R A F I E S A N D E R  P A R D O N

Er zijn mensen die voor een ooglaserbehandeling naar Turkije gaan, maar het kan

veiliger en dichterbij: de Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest. Het medische team van 

oogartsen bekijkt het oog daar als een geheel, heeft meerdere behandelmethoden 

en werkt met de meest moderne technieken.


