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keratoom, een snij-instrument,
gemaakt.

Foets: Bij de diepere hoornvlies -
behandeling, beter bekend als
LASIK, maken we een hoornvlies-
flapje dat niet alleen uit epitheel maar
ook uit een dun laagje stroma
bestaat. Na openklappen van dit
flapje werkt de Excimer-laser dan in
op een dieper gelegen deel van het
stroma. Door het terugklappen van
het flapje na de laserbehandeling is
er dan ook geen oppervlakkige
oogwonde, waardoor de ingreep
nagenoeg pijnloos is en het zicht heel
snel herstelt. Het flapje wordt bij
LASIK met een microkeratoom en bij
Femto-LASIK met een Femtosecond-
laser gemaakt. ReLEx smile ten slotte
is de meest recente techniek. Hierbij
worden met een Femtosecond-laser
gelijktijdig 2 snedes op een verschil-
lende diepte in het hoornvlies
gemaakt. Zo ontstaat een ultradun
lensje dat met de refractie-afwijking
overeenkomt en via een minieme
opening naar buiten wordt gehaald.
Deze techniek is een heel interessante
ontwikkeling maar wordt nog volop
op zijn verdiensten onderzocht.
Wat zijn de slaagkansen?

Spileers: Alles hangt af van hoe
scherp je als arts de indicatie stelt en
hoe gepersonaliseerd je de laser zijn
werk laat doen – dus hoeveel para-
meters je meeneemt voor de instellin-
gen. Wij behandelen mensen met
PRK en LASIK en onze ervaring is
dat ze, ongeacht de techniek, 90 tot
95% kans hebben om met 1 behan-
deling volledig van hun refractiefout
af te zijn, met hooguit nog een rest-
refractiefout van + of –0,5 dioptrie. 
Wat zijn de beperkingen van deze
behandelingen?

Foets: PRK is minder geschikt om
grotere refractie-afwijkingen te
verhelpen. En om LASIK te kunnen
toepassen mag je hoornvlies niet te
dun zijn en moet het normale krom-
mingen hebben.
Als mensen voor PRK én LASIK in
aanmerking komen, waarvoor
kiezen ze dan meestal?

Spileers: Voor LASIK, omdat de

gemiddelde Belg na de ingreep geen
pijn wil hebben én meteen weer aan
het werk wil (lacht). Na een PRK heb
je door de oppervlakkige wonde
enkele dagen pijn en kun je pas na
een week weer echt goed zien. 
Wat zijn de bijwerkingen of 
risico’s?

Foets: Zoals na elke oogheelkun-
dige ingreep kun je ook na een
laserbehandeling een ooginfectie
ontwikkelen. Toch is die kans slechts
1 op 2000 bij goede hygiënische
maatregelen en het gebruik van
ontstekingsremmende oogdruppels
in de herstelperiode. Bij het laseren,
en dus zowel bij PRK als LASIK,
worden de gevoelszenuwen van het
hoornvlies beschadigd. Die groeien
na enkele weken wel weer aan, maar
intussen is de reflextraansecretie
verminderd. Krijg je met droge ogen
te kampen, dan kunnen kunsttranen
verlichting bieden. 

Spileers: Specifiek bij PRK is er
nog een kleine kans op littekenvor-
ming in het hoornvlies, wat enige
tijd voor een wazig zicht kan zorgen.
Maar dat komen we nog zelden
tegen, omdat de lasertechnieken zo
geoptimaliseerd zijn. Hetzelfde geldt
overigens voor de ooit zo typische
bijwerkingen van ooglaserchirurgie
als lichtkringen of strooilicht bij het
zien van lichtbundels. 

Foets: Bij LASIK is er ook nog een
kleine kans dat er problemen gerela-
teerd aan het hoornvliesflapje ont-
staan, zoals plooien. Ten slotte kan
het flapje na fel wrijven of een bal of
vuist op je oog losraken, maar in de
praktijk zien we dat zelden. Wie een
contactsport beoefent, raden we
meestal wel veiligheidshalve aan om
voor PRK te kiezen.
Hoeveel betaal je voor een laser-
behandeling in België?

Spileers: Ongeveer 1500 euro per
oog. Veel ziekenfondsen betalen
hiervan 100 tot 150 euro terug, en
via sommige aanvullende hospitalisa-
tieverzekeringen kun je nog wat
meer recupereren. 
Is er een alternatief voor wie niet in
aanmerking komt voor laser -
chirurgie?

Foets: Ja, soms kan er een kunst-
lens voor de eigen ooglens aan de
binnenkant van het oog worden
geplaatst. Hiervoor moet het oog
open, waardoor verwikkelingen –
die gelukkig weinig voorkomen –
ernstiger kunnen zijn. Deze ingreep
verhoogt ook het risico op vroegtij-
dige cataract, waardoor we ze zelden
bij heel jonge mensen uitvoeren. 
En wat als je van je leesbril af wil?

Spileers: Ouderdomsverziendheid
(presbyopie) is niet te corrigeren met
laserchirurgie, wel met tal van andere
chirurgische technieken, maar niet
één springt er – vandaag – uit. In dat
domein is er nog veel ruimte voor
verbetering en innovatie.

Afkortingen: PRK (photorefractive keratectomy); LASEK
(laser-assisted sub-epithelial keratomileusis); LASIK
(laser in-situ keratomileusis); ReLEx smile (refractive len-
ticule extraction – small incision lenticule extraction)
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M
et laserchirurgie
kunnen drie ‘re-
fractie-afwijkin-
gen’ of afwijkin-
gen in de
lichtbreking van

het oog worden gecorrigeerd: bijziend-
heid (myopie), verziendheid (hyperme-

tropie) en een cilindrische afwijking
waarbij het beeld is vervormd
 (astigmatisme). Iedere oogarts mag
deze ingreep, waarvoor verschil-
lende technieken bestaan, uitvoe-
ren. Professoren Werner Spileers
en Bea Foets van het Universitair
Lasercentrum Leuven (ULCL)
lichten de mogelijkheden en be-
perkingen vanuit hun praktijk -
ervaring toe.
Stelt u een minimumleeftijd?

Spileers: Ja, van 18 jaar.
Enerzijds omdat je zelfstan-
dig moet kunnen beslissen
voor een ingreep die medisch
gezien niet noodzakelijk is. En
anderzijds omdat vooral erg
jonge ogen nog sterk kunnen
evolueren. Vandaar ook dat je
refractiefout minimaal 1 jaar stabiel
moet zijn.
Zijn er gezondheidsvoorwaarden?
Foets: We behandelen natuurlijk het

liefst gezonde ogen, maar we bekijken
alles per individuele persoon. Wie
bijvoorbeeld aan ziekten van het hoorn-
vlies of een systeemziekte zoals reuma
lijdt, loopt het risico dat het oog slecht
op de behandeling reageert en dat niet
het gewenste resultaat wordt behaald.
We speuren bij het vooronderzoek ook
naar oogziekten, zoals glaucoom (ver-
hoogde oogdruk). Die moeten eerst

worden aangepakt alvorens we de
mogelijkheid van laserchirurgie verder
bekijken. En bij 55-plussers zijn we
onder meer bedacht op ontluikende
cataract. Het heeft weinig zin een oog te
laseren als de eigen ooglens vanwege
cataract toch binnen afzienbare tijd door
een kunstlens moet worden vervangen.
Kunnen alle sterkten van refractie-
afwijkingen worden behandeld?

Spileers: Nee. Voor bijzienden trek-
ken we de grens bij –8, en voor verzien-
den bij +3,5. Toch kunnen ook perso-
nen met refractie-afwijkingen binnen dit
gebied uit de boot vallen, omdat ook de
dikte en de krommingen van het hoorn-
vlies mee bepalen of we laserchirurgie
veilig kunnen toepassen. Er mogen geen
onregelmatigheden in de krommingen
worden vastgesteld en het hoornvlies
moet een zekere minimumdikte hebben.
Laserchirurgie maakt het hoornvlies op
de gelaserde plek dunner. En wordt die
plek te dun, dan kan een uitstulping
van het hoornvlies ontstaan. Met als
resultaat een slecht zicht dat niet meer
eenvoudig met een bril of een nieuwe
laserbehandeling te corrigeren is. 
Waaruit bestaat de behandeling?
Welke technieken zijn mogelijk?

Spileers: Er zijn twee opties: een
oppervlakkige en een diepere hoorn-
vliesbehandeling. Bij de oppervlakkige
wordt het stroma (middelste hoornvlies -
laag) aan de oppervlakte met een Exci-
mer-laser bewerkt. Hiervoor wordt eerst
het epitheel (buitenste hoornvlieslaag)
weggehaald. Bij de PRK-techniek
gebeurt dat met een spateltje of borstel-
tje, bij LASEK wordt het epitheel met
alcohol losgeweekt, en bij epi-LASIK
wordt een epitheelflapje met een micro-
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Ooglaseren
onder de loep

Wil je de wereld scherp zien zonder bril of contactlenzen? Dan biedt
refractieve laserchirurgie mogelijk uitkomst.  — Door An Swerts

PRK vs LASIK

PRK: 1. Verdovende oogdruppels. 2.
Weghalen epitheel met een spateltje
of borsteltje. 3. Laser. 4. Hoornvlies
heelt, bij bijziendheid wordt de
hoornvlies vlakker.

LASIK: 1. Verdovende oogdruppels.
2. Snijden hoornvliesflap. 3-4. Laser.
5. Flap wordt teruggeplaatst. 6.
Hoornvlies heelt, bij bijziendheid
wordt de hoornvlies vlakker.
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