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Ik was klaar met de leesbrilletjes.
Ben nu voorgoed van die ellende af.
Had het veel eerder moeten doen!
Hein
Behandeling: ReplaceLenzen
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Een brochure als eye-opener. Dat is wat je nu in je handen hebt. Voor wanneer 

de wereld naast je netvlies landt en scherp kijken moeite kost.

Ontdek wat Readon of ReplaceLenzen mogelijk kunnen maken voor je ogen. 

Natuurlijk zonder bril en contactlenzen. Dát is de grote stap vooruit.

Deze brochure biedt een compleet overzicht van jouw oplossing. Van 

oriëntatie, focus op kwaliteit en behandeling tot de ervaring van scherp zien 

met eigen ogen. See for yourself.

Scherp zien
met eigen ogen
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De blijheid van vrijheid

Stel je die heldere dag eens voor. De vrijheid in je ogen. Weg brilgedoe. Geen 

contactlenzen meer in. Altijd zichtbaar in control. Maakt niet uit waar je bent, met wie of 

op welk tijdstip. Jij bepaalt. Want jij ziet een wereld van verschil. 

Wij bieden vrijheid voor ogen. Ons idee? De stip aan de horizon dichtbij halen. Als jij 

doet wat je graag doet, lacht het leven je toe. Oog in oog met je geluk, zo noemen we 

dat. Dat is de kracht van zelf zien. Zo binnen handbereik. 
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Ogen zijn de
spiegels van je ziel.
Het is zó fijn om
weer helder te
kunnen zien!
Liesbeth
Behandeling: ReplaceLenzen
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Geschikt voor jou
Jou past waarschijnlijk de Readon- of ReplaceLens-behandeling. De Readon is een methode om je 

zicht dichtbij te corrigeren, ReplaceLenzen zijn een totaaloplossing voor alle afstanden. Dichtbij en 

veraf. 

Volg de witte pijlen zoals je in het wat-past-bij-mij schema kunt zien. Kom je juist uit? Het is 

natuurlijk wel een papieren advies. Gebaseerd op je leeftijd en wel of geen leesprobleem als 

belangrijke indicatoren. 

Welke behandeling écht geschikt is kunnen we alleen in onze kliniek bepalen. Met het persoonlijke 

vooronderzoek als eerste essentiële stap. Scherp zien is altijd maatwerk. De geschikste oplossing 

die je samen met je oogarts bepaalt. 

Iedere leeftijd anders zien

De impact van ouder worden geldt voor iedereen. Dus ook voor jouw ogen. Maar meer factoren 

zijn van invloed op hoe scherp jij de wereld ziet en voor welke behandeling je geschikt bent.

Bepalende factoren voor scherp zien:

• Sterkteafwijking - genetisch, veel dichtbij kijken op jonge leeftijd en cilinderafwijking

• Oogaandoeningen

Bepalende factoren voor geschikte behandeling:

• Grootte van je pupil

• Dikte van je hoornvlies

• Gebruik van je ogen in het dagelijks leven
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Wat is
je leeftijd?

Ik ben jonger
dan 40 jaar

Vooronderzoek 
Ooglaseren / 

ExtraLens

Vooronderzoek
Readon/

ReplaceLens

Vooronderzoek
ReplaceLens

Ik ben tussen de
40 en 50 jaar

Heb je een
leesprobleem?

Ja

Nee

Ik ben ouder
dan 50 jaar

Wat past bij mij?

Niet de juiste brochure? We sturen je graag de brochure Ooglaseren en ExtraLenzen 

toe. Je kan deze online aanvragen op www.fyeo.nl. Een kleine moeite voor ons. 
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Brilletje op,
brilletje af,
brilletje op,
brilletje af.
Brilletje vergeten.
Paniek.
Ik werd er op een
gegeven moment
stapelgek van.

Juliette
Behandeling: ReplaceLenzen
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Mogelijke behandelingen 
voor jou
Het kiezen van jouw geschikte behandeling is een complexe puzzel die je samen met je 

oogarts in elkaar zet. Altijd met het vooronderzoek als basis. Eén groot voordeel is dat wij álle 

behandelmethodes in eigen huis hebben. Wat jouw ogen nodig hebben, bieden wij aan. Altijd de 

beste oplossing beschikbaar.  

Op basis van je leeftijd, je gaf aan boven de 40 jaar te zijn met beginnende leesklachten of 

een bestaand leesprobleem, heb je last van ouderdomsverziendheid. Door veroudering van je 

ooglens kan je dichtbij minder scherp zien. We bieden 2 oplossingen. De Readon-behandeling of 

ReplaceLens-implantatie. 

Readon en ReplaceLenzen

De Readon-behandeling is geschikt wanneer je goed ziet in de verte, maar wel beginnende 

leesklachten hebt. Bij Readon wordt je behandeld aan 1 oog, zodat je ook weer scherp ziet op 

korte afstand. 

Moet je zicht zowel veraf als dichtbij gecorrigeerd worden of heb je vergevorderde leesklachten, 

dan zijn ReplaceLenzen de meest geschikte behandeling.

18

ExtraLens

Readon

ReplaceLens

Ooglaseren

40 50 5545Leeftijd:
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Ouderdomsverziendheid

Ons oog is een complex orgaan. Het heeft zelfs een autofocussysteem, waardoor je op korte afstand 

scherp kan zien. Met speciale spiertjes die de ooglens boller maken voor dichtbij kijken. Of platter voor 

veraf. Die aanpassing heet accommodatie. 

Accommodatievermogen

Wordt je ouder dan neemt het accommodatievermogen af. Vanaf ongeveer 40 jaar. Niemand ontkomt 

hieraan. Je ooglens verliest haar soepelheid en wordt stugger. De spiertjes zijn niet meer in staat 

je ooglens boller te trekken. Voor jou lastiger om van dichtbij te lezen. Je bent nu presbyoop ofwel 

ouderdomsverziend. 

Symptomen

• Wazig zicht nabij

• Het duurt langer voordat het beeld scherp is gesteld bij schakelen tussen veraf en nabij - of omgekeerd

• Vermoeide ogen

• Hoofdpijn

• Met je ogen moeten knijpen om dichtbij te zien

• Dubbel zien bij inspanning
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Vooronderzoek
Iedere oogbehandeling begint met een vooronderzoek. De eerste en essentiële stap om je 

oogsituatie exact in kaart te brengen.   

Zijn je ogen gezond of heb je afwijkingen? Medisch testen is een groot deel van het 

vooronderzoek. Belangrijk is ook jouw persoonlijke verhaal. Hoe gebruik je je ogen in het dagelijks 

leven? Wat zijn je zichtverwachtingen? 

Niet iedereen is geschikt voor een oogbehandeling. In het kader ‘contra-indicaties’ zie je enkele 

voorbeelden waarom een Readon- of ReplaceLens-behandeling niet kan. 

Bepalende factoren

Verschillende factoren bepalen voor welke behandeling je geschikt bent. Allereerst of je alleen 

af en toe een leesbril nodig hebt of dat je ook een sterkte nodig hebt bij ver zien. Maar ook de 

gezondheid van je ogen, leefstijl en kijkgewoonte zijn bepalend in het behandeladvies. Het totale 

overzicht belist uiteindelijk welke behandeling jou het beste past.  

Geen kosten

Je vooronderzoek inclusief metingen en adviesgesprek met de oogarts is altijd gratis en 

vrijblijvend. Ook wanneer je besluit niet voor een behandeling te gaan. Of wanneer je 

ogen niet behandeld kunnen worden door contra-indicaties. 

Service van de zaak.
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Contra-indicaties
Absoluut

In bepaalde gevallen is een behandeling medisch gezien niet verantwoord. Die situaties noemen 

we absolute contra-indicaties. Is er sprake van één van onderstaande contra-indicaties, dan kan de 

behandeling niet worden uitgevoerd. Dat is bij ongeveer 1 op de 20 cliënten het geval.

• BMI boven 35

• Vergevorderde glaucoom - verhoogde oogdruk 

• Zwangerschap

Relatief

Soms is er meer behandelruimte. Relatieve contra-indicaties zijn aandoeningen, waarbij we jouw 

specifieke mogelijkheden bekijken.     

• Diabetes 

• Onvoldoende ooggezondheid

Alle contra-indicaties staan beschreven in de Consensus Refractiechirurgie. Deze is te vinden op www.

ooglaseradvies.org, de website van het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie - NGRC. Naast 

de mening van deze oogartsen is ook gekeken naar internationale maatstaven en opvattingen. Het 

vormt een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie.
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Toen ik meer tijd kwijt was met
zoeken naar een leesbril dan met
de klus zelf, besloot ik:
Ik wil weer gaan leven zonder bril.

Rinie
Behandeling: ReplaceLenzen
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Met chauffeur en zonnebril

Bij bepaalde afspraken worden je ogen gedruppeld met pupilverwijdende druppels. 

Te risicovol om zelf te rijden. Neem in die gevallen altijd een chauffeur mee. Vergeet je 

zonnebril niet. De oogdruppels maken je ogen gevoelig voor licht. 

Het behandeltraject

Oriëntatie

Via website, brochure of informatieavond

Vooronderzoek

Bestaat uit metingen bouw en gezondheid oog en persoonlijk gesprek met 

behandelend oogarts

Behandeling

Op maat voor jouw oog

Nazorg

Controles in de kliniek

1

2

3

4
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De werking van het oog
Een oogbehandeling brengt veel vaktaal en technische kennis mee, wat behoorlijk verwarrend 

kan zijn. Daarom eerst een basisles oogheelkunde om de verschillende behandelingen beter te 

begrijpen.  

Ingenieus oogsysteem

Wanneer je ergens naar kijkt, komt licht het oog binnen. Eerst door het hoornvlies, het lichtbrekende 

systeem van het oog. 

Het licht gaat door de pupil, het middelste van de iris, naar de natuurlijke ooglens. 

De pupil is ingenieus afgesteld. Bij fel licht verkleint de pupil zich. Is het donker, dan vergroot de pupil 

zich om meer licht door te laten. Via de ooglens en door het glasvocht komt het licht bij het netvlies.    

Macula

Aan de achterkant van het oog op het netvlies wordt het licht geregistreerd door miljoenen 

lichtgevoelige cellen en omgezet in elektrische signalen. Het centrale deel van het netvlies, daar waar 

je de meeste details kunt zien, is de macula. Ook wel gele vlek genoemd.  

Highspeed-communicatie

De oogzenuw zorgt voor highspeed-communicatie met de hersenen. Pas in de hersenen worden de 

signalen, doorgestuurd vanuit de macula, omgezet in bewuste beelden. 

Scherp zien dichtbij

Hoe goed jij van dichtbij ziet, heeft alles te maken met je ooglens. De ooglens, die direct achter de iris 

ligt, zorgt dat jij kan in- en uitzoomen. Dit scherp stellen van dichtbij of veraf heet accommoderen.   

Bolle ooglens

Wil je iets van dichtbij zien, dan trekt de accommodatiespier de ooglens bol. Zo zie jij scherp op korte 

afstand. Ontspant de spier, dan blijft je lens plat en kan je goed focussen in de verte. Werkt deze 

aanpassing niet perfect dan ben je ouderdomsverziend. 
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Ik wilde me niet meer
verstoppen achter mijn
bril. Nu met mijn ‘nieuwe
ogen’ voelt het alsof
ik de hele dag in een
feestjurk rondloop.
Pascalle
Behandeling: ReplaceLenzen
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Verziendheid (+) | Hypermetropie

Als je last hebt van verziendheid, dan is je hoornvlies te plat of je oogbol te kort. Het licht valt achter je 

netvlies, waardoor een wazig beeld ontstaat. Je ooglens kan deze afwijking deels opvangen door het 

vermogen om in- en uit te zoomen, accommoderen genoemd. Deze compensatie werkt vooral voor 

beelden die van ver komen, dichtbij wordt lastiger.  

Bij verziendheid heb je vaak moeite met lezen of sneller hoofdpijn. De sterkte van deze 

refractieafwijking wordt aangeduid met een plus-teken (+).

Cilinderafwijking | Astigmatisme

De oogbolvorm is niet perfect rond. Het hoornvlies aan de voorkant van je oog heeft een ovale vorm. 

Als een rugby bal. Het licht breekt in verschillende richtingen. Je ooglens kan niet alle stralen bundelen 

op het netvlies achter in je oog. Er ontstaan 2 brandpunten, ieder met een eigen sterkte. Het verschil 

tussen deze 2 sterktes heet cilinder. 

Cilinderafwijking komt ook voor als je verziend of bijziend bent. De afwijking ontstaat vaak in je eerste 

levensjaren. 

Bijziendheid (-) | Myopie

Een bijziend oog ziet beter dichtbij dan veraf. Bij bijziendheid is je oogbol iets langer en/of je hoornvlies 

steiler dan het zou moeten zijn. Dit betekent dat het licht voor het netvlies valt. Veraf ontstaat een wazig 

beeld. De sterkte van deze refractieafwijking wordt aangeduid door een min-teken (-). 

Deze oogafwijking ontstaat vaak in de puberteit en kan erfelijk zijn. Ongeveer een kwart van de 

bevolking heeft last van myopie ofwel bijziendheid.

Ouderdomsverziendheid (+) | Presbyopie

Kun je van dichtbij niet meer goed scherpstellen, dan ben je ouderdomsverziend. Je ooglens verliest 

haar soepelheid en wordt stugger. De spiertjes die de ooglens bol trekken, zijn niet meer in staat 

je ooglens boller te trekken. Het wordt lastiger om van dichtbij te lezen. Tijd voor een leesbril of 

nabij-correctie. 
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De Readon-behandeling
Het is onomkeerbaar. Je natuurlijk oogzicht gaat achteruit. Veraf is alles misschien nog helder. 

Dichtbij wordt alles steeds waziger. Aan jou de keus of je je leesklachten wilt aanpakken. De 

Readon-behandeling is de slimme 1-oog-behandeling die je leesproblemen aanpakt. 

Readon

Letterlijk vertaald: lees door. En dat is precies wat de Readon-behandeling doet. Jou voor een 

aantal jaar van je huidige leesbril afhelpen. Leescorrectie in slechts 1 oog. Met als voorwaarde dat je 

vertezicht in je andere oog in orde is. Met beide ogen samen kan je na de Readon-behandeling zowel 

dichtbij als veraf scherp zien.
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Op goed geluk iets uit de
supermarkt meenemen omdat
je het etiket niet goed kan lezen.
Zo ver ging het.
Raymond
Behandeling: Readon
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De behandeling
De Readon-behandeling is uniek omdat er 3 verschillende behandelopties zijn. Afhankelijk van de 

bouw, gezondheid van je ogen en de benodigde correctie zal 1 oog behandeld worden. Je kan op 

basis van de vooronderzoeksresultaten kiezen uit ooglaseren, ExtraLens of ReplaceLens. 

ExtraLens

De ExtraLens corrigeert je leessterkte.  Samen met je andere oog dat veraf goed 

ziet, kan je weer scherp zien. De komende jaren zonder leesbril. 

ReplaceLens

Een hoogwaardige multifocale kunststoflens vervangt de natuurlijke ooglens van 

1 oog. De ReplaceLens corrigeert je zicht van zowel dichtbij als veraf en blijft dit 

een leven lang doen. Er ontstaat ook geen staar meer in dit oog. 

Ooglaseren

Ooglaseren kan slechts 1 sterkte corrigeren. Bij Readon-ooglaseren is de 

1-oog-correctie dus voor dichtbij, omdat je vertezicht in orde is. Een optie 

waarmee je weer enkele jaren zonder leesbril kunt.
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Wennen aan Readon

De Readon-behandeling betekent een compleet nieuwe manier van zien. Het is dus flink wennen 

voor je hersenen. Bekijk het alsof ze opnieuw getraind moeten worden. Gemiddeld duurt het 

gewenningsproces 6 tot 9 maanden. 

Nooit meer een bril nodig?

De Readon-behandeling is slechts een leesbriloplossing voor een aantal jaren. Totdat je merkt dat 

je weer leesklachten krijgt. Logisch, want het natuurlijke verouderingsproces van de ooglens gaat 

gewoon door. 

Alleen bij de Readon-ReplaceLens-behandeling, waarbij 1 natuurlijke ooglens vervangen is door een 

kunstlens, heb je minder snel een leesbril nodig. Uiteindelijk wel voor het andere, onbehandelde 

oog. Dat veroudert ook. Met verminderd zicht als gevolg. Tegen die tijd kan je ook dat andere oog 

met een ReplaceLens vervangen. 

Ben ik geschikt voor Readon?

De Readon-behandeling is bedoeld om jou van je beginnend leesprobleem af te helpen. Om in 

aanmerking komen, zijn er een aantal voorwaarden. 

• Tussen de 40 en 55 jaar 

• Goed vertezicht in het oog dat niet behandeld wordt

• Sterkteafwijking is niet hoger dan +0,75 of -0,75 in de verte

Uiteindelijk kan alleen het vooronderzoek echt bepalen of de Readon-behandeling geschikt voor jou 

is. In bepaalde gevallen zal de arts een ReplaceLens-behandeling voor beide ogen adviseren. 
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De ReplaceLens-behandeling

De alleskunner onder de implantlenzen. Met de ReplaceLens kan je levenslang alles haarscherp 

zien. Ideaal wanneer je ouder bent dan 45 en af wilt van bril of contactlenzen. 

De ReplaceLens vervangt je natuurlijke ooglens door een speciaal voor jou op maat gemaakte 

kunststoflens. Een totaaloplossing, omdat ReplaceLenzen bijziendheid (-), verziendheid (+), 

ouderdomsverziendheid en staar definitief oplossen.  

Dagbehandeling

De ReplaceLens-implantatie is snel en vrijwel pijnloos. ’s Morgens naar de oogkliniek, direct 

na de behandeling weer naar huis. De ingreep duurt 10 tot 15 minuten per oog. Na een 

gewenningsperiode van ongeveer 3 tot 6 maanden kun je weer de vrijheid ervaren om zonder 

(lees)bril door het leven te gaan. 

Soorten implantlenzen

Na het vooronderzoek en gesprek met je oogarts besluiten jullie samen welk type implantlens 

het beste bij jou past. Dat hangt af van de bouw van je oog, levensstijl en eisen die je stelt aan je 

dagelijks zicht. 
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Multivision ReplaceLens

Eerste keus is de multifocale lens. Deze Multiple Vision ReplaceLens corrigeert het zicht op 

meerdere afstanden. Soms adviseert de oogarts een upgrade naar een Select-lens. Bijvoorbeeld 

omdat je dynamisch kijkgedrag voor dichtbij hebt, je veel autorijdt in het donker of wanneer de 

macula wat minder van kwaliteit is.  

Single Vision ReplaceLens

Helaas laat een oogsituatie de Multiple Vision Lens niet altijd toe. Voor die ogen is de Single Vision 

ReplaceLens of de Single Vision ReplaceLens Select beschikbaar.

ReplaceLens to-the-point

• Geavanceerde kunststoflens

• Vervanging van natuurlijke ooglens

• Oplossing voor min-sterkte, plus-sterkte 

 en staar

• Multiple Vision of Single Vision 

 ReplaceLens

• Pijnloze behandeling

• Onmiddellijk herstel

• Vanaf 45 jaar
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Kom niet aan mijn ogen!
was mijn motto.
Wel dus.
Ron
Behandeling: ReplaceLenzen
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De behandeling

Eigen lens eruit, de vervangende kunstlens erin. Zo simpel is de Replace-behandeling. Wil je 

hightech en uiterst precies gaan, dan is de behandeling deels lasergestuurd beschikbaar. Een 

andere optie is volledig handmatig uitgevoerd door de kundige hand van je oogarts. Aan jou de 

keus.

Handmatig

Behalve lasergestuurd kan de ReplaceLens-behandeling ook volledig handmatig uitgevoerd worden. 

Een betrouwbaar alternatief uitgevoerd door ervaren oogartsen met de juiste techniek. 

Handmatig: Stap voor stap

1. Verdoving
Verdoving van je ogen door 

oogdruppels. 

4. Verwijderen ooglens
Met een soort stofzuigertje verwijdert 

de oogarts de natuurlijke ooglens uit 

het lenszakje.

3. Bereikbaar maken
Oogarts opent het lenskapsel en 

fragmenteert de ooglens, zodat 

deze makkelijk verwijderd kan 

worden. 

2. Voorbereiding
Oogarts maakt een minuscuul 

sneetje van 2,2 millimeter in het 

hoornvlies om toegang tot de 

ooglens te krijgen.  

5. Plaatsen kunstlens
Oogarts plaatst de ReplaceLens op 

de juiste positie. Het oog hoeft niet 

gehecht te worden. 
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Lasergestuurd

De lasergestuurde methode vervangt de eerste stappen van de behandeling, namelijk het openen 

van het lenskapsel in slechts 2 seconden en het verpulveren van de natuurlijke ooglens.  

Zodra de laser het voorwerk heeft gedaan, zal de oogarts je ooglens verwijderen en de ReplaceLens 

plaatsen.  

Voordelen lasergestuurd  

• Korter in oog aanwezig.

• Minder energie nodig om de lens te verpulveren.

• De opening in het kapsel is exact rond, waardoor de rand die achter blijft overal even breed is. Dit 

heeft een positieve invloed op de plaatsing van de lens.

Lasergestuurd: Stap voor stap

1. Verdoving
Verdoving van je ogen door 

oogdruppels. 

4. Verwijderen ooglens
Met een soort stofzuigertje 

verwijdert de oogarts de natuurlijke 

ooglens uit het lenszakje.

3. Opening hoornvlies
De oogarts neemt de behandeling 

handmatig over. Maakt een 
minuscuul sneetje van 2,2 millimeter 
in het hoornvlies om toegang tot de 

ooglens te krijgen.   

2. Verpulveren ooglens
Lasergestuurde deel van de 

behandeling. Een zuignapje koppelt 
je oog aan het laserapparaat. De laser 
opent je lenskapsel en fragmenteert 

de natuurlijke ooglens.  

5. Plaatsen kunstlens
Oogarts plaatst de ReplaceLens 

op de juiste positie. Oog hoeft niet 

gehecht te worden. 
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Voordelen van ReplaceLenzen

• Brilvrijheid

• Snel herstel

• Geen blijvende invloed op het 

 traanlaagje op het oog 

• Kunstlens gaat levenslang mee

• Nooit meer staar

Nadeel van ReplaceLenzen

• Je hersenen hebben 3 tot 6 maanden 

 nodig om te wennen aan het nieuwe 

 zicht

Nooit meer een bril nodig

Na een ReplaceLens-implantatie heb je geen bril meer nodig voor je algemene dagelijkse 

activiteiten. Je oog verandert nooit meer van vorm en de ReplaceLens veroudert niet zoals je 

natuurlijke lens wel doet. 

Het kan zijn dat je soms wat extra hulp nodig hebt. We maken je dus in het dagelijks leven brilvrij, 

maar bij specifieke taken kan een bril nodig zijn.

Ben ik geschikt voor ReplaceLenzen?

De ReplaceLens-behandeling is geschikt wanneer je boven de 45 jaar bent en je moeite hebt met 

lezen of dichtbij zien. Welke sterkte je in de verte hebt, maakt niet uit. De ReplaceLens corrigeert 

automatisch alle sterktes. 

Uiteindelijk kan alleen het vooronderzoek echt bepalen of de ReplaceLens-behandeling geschikt 

voor jou is. In bepaalde gevallen zal de arts adviseren te starten met een 

Readon-ReplaceLens-implantatie. 
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Kosten
Alle prijzen zijn inclusief. Lekker overzichtelijk. Je weet precies waar je aan toe bent. Zo is je 

oogbehandeling een eenmalige, heldere investering met 5 jaar garantie. 

Alleen de kosten van je eigen apotheekmedicijnen zijn voor jouw rekening. Dat bedrag schommelt 

tussen de 75 en 150 euro en valt in de meeste gevallen binnen jouw basisverzekering. Houd wel 

rekening met je eigen risico.  

Unieke totaalprijs

Alle prijzen all-inclusive

• Compleet vooronderzoek

• Gratis tijdelijke bril of contactlenzen voorafgaand aan het vooronderzoek of de behandeling 

 indien nodig

• Geen toeslag bij Monovision - behandeling zonder toeslag om leesbril uit te stellen

• Gratis hotelovernachting na de behandeling wanneer je ver van de kliniek woont 

• Speciale zonnebril na de behandeling

• Kunsttranen

• Een nachtbril

• Alle controles 

• Een aanvullende behandeling voor reststerkte indien eventueel noodzakelijk

• 5 jaar garantie

Altijd gratis

Je vooronderzoek is altijd kosteloos en vrijblijvend. Ook wanneer je niet voor een behandeling gaat. 

Of wanneer je ogen niet behandeld kunnen worden door de aanwezigheid van contra-indicaties. 
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1.095
vanaf

per oog

Readon

per oog
895

Toeslag
lasergestuurd

per oog
395

Toeslag
cilinder

per oog
195

Toeslag
select

Beginnend leesprobleem

1 oog

Dichtbĳ
Veraf

Ooglaseren
ExtraLens
ReplaceLens

2.595
vanaf

per oog

ReplaceLens

Sterkte veraf en leesprobleem

2 ogen

Dichtbĳ
Veraf

Ooglaseren
ExtraLens
ReplaceLens

Corrigeert het zicht

Je wordt behandeld aan

Mogelijke behandelwijze

Geschikt voor

•  De gegevens uit het vooronderzoek en het gesprek met jouw oogarts zijn 
 leidend voor het advies. Dit kan afwijken van bovenstaande schema.
•  Prijzen in euro’s en prijswijzigingen voorbehouden.
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5 jaar complete garantie

Wij geven op alle oogbehandelingen 5 jaar garantie. Zwart op wit. Dat betekent dat je standaard 

verzekerd bent van complete nazorg. Zonder bijkomende kosten. Zonder kleine lettertjes.

Als binnen 5 jaar na je behandeling blijkt dat het resultaat toch niet overeenkomt met de vooraf 

ingeschatte en vastgestelde gezichtsscherpte, dan kan je een gratis herbehandeling laten 

uitvoeren. Mits uiteraard medisch verantwoord en de reststerkte een last is in je dagelijks leven. 

Wil je na deze vijf jaar je ogen nog eens laten controleren, dan zijn de kosten 35 euro. Wanneer 

blijkt dat je een aanvullende behandeling nodig hebt, dan ontvang je deze behandeling met 

korting. 

Kwaliteitsgaranties

Goede zorg is erkende zorg. Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid in vooronderzoeken, 

behandelingen en alle nazorg. Naast veilige zorg zijn we zorgvuldig en toegewijd als het gaat om 

infectiepreventie, medicatieveiligheid, medewerkersveiligheid en brandveiligheid. 

Garantie en keurmerken

Op alle oogbehandelingen

Standaard verzekerd na de behandeling

• 5 jaar complete nazorg inclusief alle controles

• Gratis kunsttranen in het eerste jaar
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Belangrijke keurmerken

ZKN

Zelfstandige Klinieken Nederland is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in 

Nederland. Het ZKN-keurmerk garandeert de beste medische zorg. Jaarlijks wordt door 

een externe auditor een grondige en strenge audit uitgevoerd. Wij zijn trots al jaren een 

ZKN-gecertificeerde kliniek te zijn. 

NGRC

Het Nederlands Gezelschap Refractie Chirurgie waarborgt de kwaliteit en veiligheid van 

refractiechirurgie in Nederland. Hieronder vallen ooglaserbehandelingen en lensimplantatie. 

Alle FYEO-oogartsen zijn geregistreerd als medisch specialist en hebben een gespecialiseerde 

registratie bij het NGRC. 

BIG

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In het BIG-register kun je controleren 

of je met een kundige zorgverlener te maken hebt. Al onze oogartsen zijn BIG-geregistreerd.

Privacy

Integriteit en zorgvuldigheid zijn belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend houden we ons aan de 

actuele privacyregelgeving. Hoe wij met je gegevens omgaan lees je in de privacyverklaring op 

www.fyeo.nl.
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Mogelijke neveneffecten of
complicaties
Geen operatie is zonder risico. Ook oogbehandelingen niet. De kans is heel klein, maar 

complicaties kunnen ontstaan.  

Reststerkte

De mogelijkheid bestaat dat er na de behandeling toch nog een kleine reststerkte blijkt te zijn. Dit 

kun je als hinderlijk ervaren in het dagelijks leven. In dat geval zijn aanvullende onderzoeken en 

een herbehandeling volledig kosteloos. Met uitzondering van de medicatie die geleverd wordt 

door de apotheek. Een aanvullende behandeling kan bestaan uit het plaatsen van een tweede lens 

of een laserbehandeling.

Nastaar

Na verloop van tijd kan de achterzijde van het lenskapsel gaan vertroebelen. Dit noemen we 

nastaar. Met een korte behandeling kunnen wij of een oogarts in het ziekenhuis de nastaar 

eenvoudig verwijderen.

Droge ogen

Na de behandeling kun je tijdelijk meer last hebben van droge ogen dan normaal. Met lichte 

schommelingen in je zicht als gevolg. Knipperen met de ogen en een traanvervangende druppel 

kan helpen.  
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Lichtgevoeligheid

De geïmplanteerde ReplaceLens is een zeer heldere lens. Na de behandeling kun je sneller een 

zonnebril nodig hebben. Zeker in de eerste dagen zijn je ogen erg gevoelig voor licht. Deze 

overgevoeligheid wordt minder, maar gaat niet bij iedereen volledig weg. 

Uitstraling en halo’s

Na de behandeling kun je lichtkringen rond kunstlichtbronnen ofwel halo’s zien. Dit fenomeen 

verdwijnt niet, maar je hersenen wennen eraan. Uiteindelijk zie je de kringen niet meer bewust. 

Zoals het puntje van je neus, dat altijd in je gezichtsveld zit. Je hersenen hebben geleerd het puntje 

te negeren. 

 

Verminderd zicht in het donker

Na de behandeling heb je mogelijk last van contrastverlies. Dit kan ervoor zorgen dat je 

bijvoorbeeld moeite kunt hebben met lezen bij weinig licht. Licht zal altijd een belangrijke factor 

blijven. Hoe meer licht er is, hoe makkelijker een beeld gevormd wordt.

Geen halo Halo
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Vlekjes of troebelingen

Je oog is gevuld met een gelei, het glasvocht, waarin zich troebelingen bevinden. Deze 

troebelingen zorgen voor schaduwen op het netvlies, waardoor het lijkt of je kleine zwarte vliegjes, 

lijntjes of wolkjes ziet. Door de jaren heen raakt de natuurlijke ooglens wat minder transparant, 

waardoor deze troebelingen minder zichtbaar worden. Na een ReplaceLens-implantatie is je lens 

weer helder en kun je deze troebelingen beter zien. De troebelingen worden dus niet veroorzaakt 

door de behandeling. Wanneer je hier flink last van hebt, kan dit met een andere behandeling 

worden verholpen.

Negatieve dysphotopsie - sikkel, donkere band of schaduw zien aan de rand van 

het gezichtsveld. 

Dit verschijnsel komt in de eerste weken regelmatig voor. Wanneer het licht van de zijkant komt, 

kan het anders op de lens vallen. Het lijkt alsof je tegen de rand van de lens kijkt of een zwarte 

band, schitteringen of een sikkel ziet. 

Vlekjes of troebelingen glasvocht
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Tijdens wedstrijden schakelen
tussen lezen en veraf kijken
met een leesbril. Wat een
gedoe was dat.
Patrick
Behandeling: ReplaceLenzen
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Veelgestelde vragen
Ik twijfel nog of ik een behandeling wil laten doen, kan ik toch een vooronderzoek 

doen?

Jazeker, een vooronderzoek is altijd kosteloos en vrijblijvend. Je kan ook naar een informatieavond 

komen. Meteen een goede eerste kennismaking met de kliniek en onze experts.  

Kan ik blind worden door een behandeling?

De kans dat je blind wordt na een behandeling is heel klein. Bij FYEO hebben wij hier nooit mee te 

maken gehad. 

Net zoals bij iedere medische ingreep zijn er risico’s verbonden aan een behandeling. Een 

complicatie, vaak in combinatie met het niet opvolgen van medisch advies en onzorgvuldig omgaan 

met de leefregels en medicatie, zou in theorie kunnen leiden tot blindheid. De kans hierop is heel 

minimaal wanneer je alle leefregels volgt. Complicaties zijn bovendien vaak goed te behandelen. 

Hoelang en waarom mag ik mijn contactlenzen niet dragen voor het vooronderzoek?

Voorafgaand aan het vooronderzoek gelden deze regels: 

• Zachte contactlenzen 1 week uit

• Harde contactlenzen minimaal 4 weken uit

• Nachtlenzen minimaal 8 weken uit

Contactlenzen kunnen een afdruk achterlaten op het hoornvlies. Het is heel belangrijk om tijdens het 

vooronderzoek de natuurlijke vorm van je hoornvlies exact te kunnen opmeten. De metingen worden 

gebruikt om te bepalen welke lens noodzakelijk is.  

Krijg ik injecties om mijn ogen te verdoven?

Nee, je ogen worden verdoofd met druppels. Deze zorgen dat je ogen tijdens de behandeling 

gevoelloos worden en niet meer scherp kunnen stellen. De behandeling is pijnloos.  



43ReadonReplaceLens-16022021

Kan de leessterkte na een lensvervanging nog teruglopen?

Nee, de leessterkte kan na een lensvervanging niet meer teruglopen. De reden dat je een 

leesprobleem krijgt, is omdat je natuurlijke ooglens veroudert en niet meer goed kan scherpstellen. 

De implantlens hoeft niet scherp te stellen, want de segmenten in de lens doen het werk. 

Kan het voldoende zijn om maar 1 oog te behandelen? 

Ja, de Readon-behandeling corrigeert maar 1 oog. Deze correctie is voldoende om weer te lezen 

zonder hulpmiddel. Het vertezicht zonder bril of contactlenzen moet dan wel perfect zijn.  

Kan je een implantlens zien zitten na een behandeling? 

Nee, de implantlens is na de behandeling niet zichtbaar. Niet voor anderen en niet voor jezelf. De 

implantlens wordt namelijk op de plek van je natuurlijke ooglens achter de iris geplaatst. 

Een getraind persoon zoals je oogarts kan wel een glinstering zien in het oog, maar alleen wanneer 

er een fel lichtje op schijnt. 

Wat als mijn oog de implantlens afstoot?

De implantlens wordt gemaakt van een materiaal, dat als lichaamseigen wordt gezien. Je oog zal 

de lens dus gegarandeerd niet afstoten.

Kan ik altijd nog een ReplaceLens-behandeling doen na een Readon-behandeling? 

De Readon-behandeling corrigeert het zicht aan 1 oog om ouderdomsverziendheid aan te 

pakken. Het niet-behandelde oog moet uiteindelijk ook behandeld worden, omdat de natuurlijke 

ooglens van dit oog veroudert en vertroebelt. Op dat moment kan je, indien medisch mogelijk, de 

ReplaceLens-behandeling doen. De ReplaceLens is eenmalig, corrigeert je zicht op alle afstanden 

levenslang en kan vanaf 45 jaar uitgevoerd worden.
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Waar moet ik na de behandeling rekening mee houden?

Je krijgt een een behandelbrochure mee waarin je medicatievoorschrift en leefregels staan. Houd 

je na je behandeling aan deze leefregels. 

De eerste week

Voor het herstel is belangrijk dat er geen druk op je ogen ontstaat. Til daarom de eerste week geen 

zware dingen, je mag niet persen en niet langdurig vooroverbuigen.

De eerste 2 weken

De gouden regel is tot 2 weken na je oogbehandeling geen water in je ogen. Dus niet zwemmen. 

Geen sauna. Ogen sluiten onder de douche en pas na 3 dagen haren wassen. Echt voorzichtig zijn 

met shampoo of zeep in je ogen. 

Vermijd stof in je ogen. Wrijf de eerste 2 weken niet in je ogen. Oogmake-up is vaak een grote 

bron van bacteriën. We adviseren daarom de eerste 2 weken geen make-up rondom de ogen te 

gebruiken.

De eerste 4 weken

Het advies is om de eerste 4 weken je ogen zo min mogelijk aan te raken. Let goed op bij het 

wassen of afdrogen van je gezicht. Beoefen de eerste maand geen risicovolle sporten waarbij iets 

in het oog kan komen, zoals bal- of contactsporten. 

Heb je nog andere vragen?

Kijk dan op www.fyeo.nl

We helpen je graag verder
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Nu ik weer scherp zie,
mag ik gewoon mijn
rijbewijs houden. Die
vrijheid vind ik wel
heel belangrijk.
Cees
Behandeling: ReplaceLenzen
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Thuis bij FYEO
Alles voor jouw ogen

Waar FYEO voor staat? Het is een acroniem, een woord gevormd door de eerste letters van andere 

woorden. For Your Eyes Only. 

Welke naam jij gebruikt, mag je zelf weten. Wij kiezen FYEO, anders is het zo’n mondvol. Wat je 

ook kiest, beide namen staan voor hetzelfde: alles voor jouw ogen.

Onze ‘soul’

Geen merk ontstaat zomaar, ook FYEO niet. We beseffen als geen ander dat vandaag altijd z’n 

oorsprong in gisteren heeft. Wij dragen een ‘heritage’ met ons mee die teruggaat op een unieke 

basis. Een éénmans-optiekzaak. Een oorsprong waarin de cruciale kernwaarden eerlijkheid, 

comfort en beste resultaat zijn gevormd. Inderdaad, alles voor jouw ogen.  

Maatwerk

Ieder mens is uniek. Jij ook. Met je eigen verhaal, levensstijl en visie. Bouwstenen die samen jouw 

oogconditie vertellen. We horen graag jouw verhaal. Scherp zien is maatwerk en een unieke 

samenwerking tussen ons.

Jouw weg naar beter zien

We overstijgen brillen en contactlenzen, vergrootglazen en andere hulpmiddelen. We stippelen 

routes voor en samen met jou uit, zodat jij weer beter kunt zien wat je graag doet. Of je nu graag 

leest, lange werkdagen maakt, onderwaterfotografie doet of lange stukken fietst. Jij bent ons 

verhaal. Alleen zo kunnen wij optimaal blijven presteren.  
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Amsterdam 

Eindhoven

Breda

Eersel
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Onze artsen
Onze oogartsen behoren tot de meest gerespecteerde refractiechirurgen van Nederland. Ze 

voeren niet alleen oogbehandelingen uit, ze onderzoeken ook voortdurend technieken om 

onze behandelingen te verbeteren. 

Daarnaast leiden zij andere oogartsen op tot refractiechirurg. Ze spreken regelmatig op 

verschillende symposia over de hele wereld om zo hun ervaringen te delen met andere 

oogspecialisten. 

Al onze oogartsen zijn aangesloten bij het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie. 

Je krijgt altijd eerst een gesprek met je behandelend oogarts. Zo kun je op je gemak vragen 

stellen. Wel zo prettig.
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Ooglaseren en ExtraLenzen
Toch liever de brochure Ooglaseren en ExtraLenzen in huis? Alle informatie 

over veraf scherp zien wanneer je geen leesbril hebt in een handige brochure. 

Overzichtelijk en to-the-point. 

Of liever online lezen? Geen probleem, dan sturen we je de gewenste e-brochure. 

Kijk op www.fyeo.nl om je brochure aan te vragen. Bellen kan natuurlijk ook altijd. 
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Unieke ervaring

Bezoek de informatieavond

Een populaire alles-in-één manier om jezelf te informeren. Persoonlijke presentatie, sfeer 

proeven in de kliniek en uitgebreid vragen stellen aan experts. Op de avond is er een 

eerste oogmeting om te checken of een behandeling mogelijk is. Completer kunnen 

we het niet maken. De infoavond duurt een uurtje, altijd na 18.00 uur. Je bent van harte 

welkom.

Kijk op www.fyeo.nl voor actuele data en aanmelding. Je kan natuurlijk ook altijd bellen 

om je aan te melden. 
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www.fyeo.nl


