
Femto-LASIK  
Rijnzicht Oogkliniek en Oogcentrum Noordholland werken met de 
modernste technieken en de nieuwste generatie ooglasers. Zo weet u zeker 
dat u behandeld wordt met de meest precieze lasertechnologie. Voor een 
optimaal resultaat. Wij geven u in deze informatiesheet graag meer 
informatie over de Femtosecond lasik ooglaserbehandeling. Uw oogarts 
adviseert u of  Femto-LAsik voor u geschikt is.  !
Femto-LASIK met de Zwitserse Ziemer Femtosecond laser 
Rijnzicht Oogkliniek werkt sinds enkele jaren met de Zwitserse Ziemer Femtosecond 
laser voor het maken van ultradunne LASIK flapjes. Eind 2012 heeft Ziemer bij 
Rijnzicht Oogkliniek de nieuwste premium Femtosecond laser, de LDVTM Z2, 
geplaatst. Ook is afgesproken dat Rijnzicht Oogkliniek de referentiekliniek in 
Nederland voor deze nieuwste laser is geworden. Dit geeft andere oogartsen uit 
Nederland de mogelijkheid om de werking van deze hightech laser bij Rijnzicht 
Oogkliniek te ervaren en geïnstrueerd te worden in het gebruik ervan. 

Precieze lasertechnologie  
De Femto-LASIK behandeling is de meest geavanceerde ooglaserbehandeling. Met 
deze precieze lasertechnologie wordt een flinterdun flapje gemaakt in het hoornvlies. 
Vervolgens wordt de brilsterkte met een excimerlaser gecorrigeerd. Door de zeer 
verfijnde Femtosecond  LDVTM Z2 laser is de voorspelbaarheid, nauwkeurigheid en 
veiligheid nog verder verbeterd. De meeste oogafwijkingen, ook bij mensen met een 
minder dik hoornvlies, kunnen met de Femto-LASIK behandeld worden. 

Snel herstel 
Bij de “oude” LASIK-methode werd het flapje losgesneden met een klein mesje, 
waardoor het niet altijd een gelijkmatige dikte had. Nu, met de nieuwe methode 
waarbij het flapje met een laser wordt gemaakt, kan men uiterst precies te werk 
gaan. Het flapje wordt bijzonder mooi glad en egaal.  Medisch gezien is het grote 
voordeel van de Ziemer LDVTM  Femtosecond laser boven andere Femtosecond lasers 
dat deze met lage energie werkt. Daarnaast is het een voordeel dat de patiënt op 
zijn plek kan blijven liggen nadat het flapje is gemaakt. De behandeling wordt zo in 
een keer afgemaakt. Dat is een veiliger situatie. Een oog herstelt sneller met een 
dergelijk mooi glad flapje: direct na de ingreep is er al een behoorlijk goed zicht en 
na een paar uur heeft u al goed zicht? 
Allegretto Wave™ Eye-Q Laser  
Nadat het flapje is gemaakt met de Femto-Lasik, gebruiken wij om uw brilsterkte te 
corrigeren de laatste generatie excimerlaser: de Allegretto Wave™ Eye-Q Laser: een 
400 Hertz laser. Met kleine pulsjes koud laserlicht wordt een minuscuul laagje van 
het hoornvlies verdampt. Dit wordt tot op een duizendste van een millimeter 
nauwkeurig bepaald. Door het hoornvlies volgens een bepaald patroon te 
behandelen, wordt de vorm nauwkeurig en voorspelbaar aangepast. Hierdoor vindt 
een optimale kromming voor correctie van de sterkte plaats. Met de Allegretto 
Wave™ Eye-Q Laser is het mogelijk veel minder weefsel dan voorheen weg te halen 
om eenzelfde sterkte te behandelen. Hierdoor ontstaat minder littekenweefsel dan bij 
oudere generaties lasers en ontstaat een gladder wondoppervlak. Ook is bij het 
gebruik van onze Wavelight Eye-Q laser de kans op het zien van halo's en 
nachtblindheid veel kleiner dan met de oudere generatie lasers. Dit komt omdat we 
nu een groter gebied kunnen behandelen en omdat de software van deze laser 
standaard een zogenoemd "Wavefront optimized" laser patroon wordt gebruikt. Met 
wavefront analyse worden allerlei onregelmatigheden (aberraties) die in het optisch 
systeem voorkomen in kaart gebracht. Je kunt deze onregelmatigheden "op maat" 



weglaseren. Omdat de Wavelight laser al een standaard wavefront optimized 
laserpatroon heeft, is het gebruik van de aparte wave front analyse bij minder dan 
5% van de behandelingen een overweging. !
De voordelen van de Allegretto Wave™ Eye-Q Laser op een rij 
De technische ontwikkeling van de lasermachines heeft geresulteerd in een groot 
aantal verbeteringen voor de patiënt: de Allegretto Wave TM Eye-Q Laser lasert 
sneller, nauwkeuriger en levert dus een beter eindresultaat. Wij leggen u uit hoe dat 
kan:  

1 - De vorm van de laserspot 
Deze heeft een afgeronde vorm, waardoor overgangen tussen de gelaserde stukjes 
veel geleidelijker en glijdender zijn. Hierdoor ontstaat een gladder/meer gepolijst 
oppervlak. Dit geeft een mooiere genezing met minder litteken en beter zicht.  

2 - De grootte van de laserspot en de beweging 
In het begin van de lasers was er sprake van één grote dikke straal die "baf" een 
stuk wegbrandde. Nu betreft het veel kleinere laserstralen die heen en weer springen 
(de zogenaamde "flying spot"). Hierdoor ontstaat veel minder schade aan het oog. 

3 - De software van de lasercomputer 
Deze nieuwste lasercomputer heeft software waarmee: 

1. deze excimerlaser wavefront optimized werkt, waardoor aparte wavefront 
behandeling niet standaard nodig is 

2. per te behandelen sterkte minder weefsel wordt verwijderd. Dit is 
belangrijk: want hoe minder weefsel hoe meer er overblijft. Bovendien 
is er minder kans op littekens. 

3. een groter gebied (zone) kan worden behandeld, belangrijk, want veel van 
de problemen met kringen om lampen zien en halo's komen doordat 
met de oudere lasers een te klein gebied behandeld werd. Dan is in 
het donker je pupil groter dan het gelaserde gebied. Dat kan 
problemen geven. 

4. !
5. veel sneller kan worden gelaserd. Dit is in de afgelopen jaren door de 

huidige 400 Hz lasers heel erg veranderd. Duurde een behandeling 
voor bril -4 vroeger een paar minuten met een 400 Hz laser is dat nog 
geen halve minuut! Dit is vooral belangrijk bij de lasik behandeling, 
omdat bij een korte behandeling het flapje veel minder lang open ligt 
en dus sneller weer op zijn plaats ligt. Dit is gunstig voor het herstel. 

Betere eyetracker 
De software van de eyetracker (het volgsysteem) is verder ontwikkeld. De eyetracker 
zorgt ervoor dat de laser het oog blijft volgen, ook als het kleine bewegingen maakt. 
Beweegt het oog te ver uit het zicht? Dan stopt de laser met laseren. De eyetracker 
van de Allegretto Eye-Q Laser™ is zo afgesteld dat het tempo van laseren zelfs wordt 
aangepast aan heel snelle oogbewegingen. Door de verbeterde eyetracker en grotere 
zones is de kans op het vóórkomen van decentraties (= niet in het midden laseren) 
ook heel klein geworden. !



!
Wat kunt u verwachten bij een Femto- LASIK behandeling? 

• Bij een Femtosecond Lasik behandeling wordt het oog verdoofd met een 
oogdruppel. Hierdoor is de behandeling pijnloos. 

• De eerste uren na de behandeling zal het gezichtsvermogen nog wat wazig 
zijn. Maar na enkele uren heldert het al op. Doorgaans is het mogelijk de dag 
na de behandeling zonder begeleiding naar uw controleafspraak te komen. 

• Bij thuiskomst is het goed voor de genezing en daarom aan te bevelen enkele 
uren te gaan slapen. 

• De eerste uren na de behandeling kunnen de ogen branderig aanvoelen en 
lichtgevoelig zijn.  

• Vaak zijn er rode vlekken waar te nemen op het oogwit, dit is normaal. Deze 
verdwijnen binnen enkele dagen.  

• Een droog gevoel in de ogen is niet ongebruikelijk de eerste weken na de 
behandeling, hiervoor krijgt u oogdruppels (kunsttranen) voorgeschreven.  

• Gedurende de eerste weken na de behandeling zal het gezichtsvermogen 
verder kunnen verbeteren. Hierbij kan een wisselende gezichtsscherpte 
optreden, vooral bij correctie van hoge cilinders en plussterktes  

• Lezen kan vlak na de behandeling lastiger gaan, vooral als u veertig jaar of 
ouder bent.  

• In een enkel geval komt het voor dat u de eerste tijd na de behandeling in 
wisselende mate last heeft van kringen rond lampen 's avonds of van 
tegenlicht. Deze klachten verdwijnen doorgaans na enkele weken tot 
maanden.  

Gedurende deze fase van herstel is het belangrijk voor u te weten dat ook 
buiten kantooruren altijd één van de oogartsen bereikbaar is.


