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Patiënten die een refractiechirurgische ingreep zoeken, zijn gemotiveerd om een 
ingreep te ondergaan, om hun ongecorrigeerde gezichtsvermogen te verbeteren. In 
de meerderheid van de gevallen zijn de resultaten van deze ingrepen acceptabel tot 
uitstekend, met hoge tevredenheid in termen van ongecorrigeerde gezichtsscherpte, 
recreatie en comfort. De neveneffecten zijn bekend.

Is er een correlatie tussen patiënttevredenheid en kwaliteit van zien? Dit hangt af 
van de definitie. Kwaliteit van zien en patiëntentevredenheid zijn gebaseerd op de 
verwachtingen van de patiënten en de ervaring met wat ze zien. Kwaliteit van zien 
wordt bepaald door zowel fysische als door psychologische fenomenen.

In de introductie, in hoofdstuk 1, worden de geschiedenis en ontwikkeling van de 
refractiechirurgie samengevat. De verschillende technologieën die nodig zijn voor de 
toepassing van de refractiechirurgie worden uitgelegd. Visuele kwaliteitsparameters 
worden technisch beschreven en toegelicht met hun klinische toepassingen. De 
relevante vragen zijn of de vernieuwingen en verbeteringen in lasers zich vertalen naar 
een scherper gezichtsvermogen en betere kwaliteit van zien. Ook worden de relatie 
tussen strooilicht, die verblinding meet en kwantificeert en laser- refractiechirurgie 
besproken. Neveneffecten en complicaties van refractiechirurgie worden eveneens 
besproken.

De nieuwe ‘wavefront guided’ lasernomogrammen  laten consistent een 
verbetering zien in het behalen van de doelrefractie en gezichtsscherpte op de 
Snellen kaart. De literatuur die deze verbeteringen beschrijft is niet heel uitgebreid 
en komt van de hand van de mensen die de nomogrammen maken. De resultaten 
van de behandeling van 100 ogen met het “Advanced Personalized Nomogram”, 
een wavefront gebaseerd nomogram, in hoofdstuk 2, laat zien, dat de resultaten 
inderdaad erg nauwkeurig zijn. In 2.8 % wordt nog een overcorrectie van meer dan 
1 Dioptrie gevonden, terwijl dat voorheen in het nomogram daarvoor nog bijna 22% 
was. Dit betekent, dat nabehandelingen, die het meest voorkomende neveneffect 
zijn van een behandeling, significant zijn teruggedrongen zijn. Ook zien we dat in 
bijna 1 op de 5 ogen een betere gezichtsscherpte wordt bereikt. Deze resultaten zijn 
in overeenstemming met de bevindingen in de literatuur en de constatering dat met 
nieuwere laser nomogrammen betere resultaten worden geboekt. 

In het derde hoofdstuk staat de bioptics behandeling centraal, namelijk de 
behandeling, zoals beschreven in het artikel, is een LASeK- of LASIK- behandeling 
na een multifocale lens implantatie. De voornaamste reden voor ontevredenheid na 
refractieve lens ingrepen, is een resterende kleine refractie afwijking, die de optimale 
visus vermindert. Het blijkt, dat bijna 10% van de patiënten een nabehandeling nodig 
heeft. De vraag is, hoe groot of hoe klein moet deze afwijking zijn om toch nog te 
behandelen met een laser, aangezien de limiet van de nauwkeurigheid van de laser 
hiermee getest wordt. Het blijkt, dat de behandeling voorspelbaar is, en goede 
resultaten geeft. De tevredenheid van de patiënten is groot: zij bereiken immers het 
doel dat zij wilden bereiken – een goede visus zonder bril voor ver en nabij.
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Hoofstuk 4 en 5 gaan over het meten van strooilicht bij LASIK- en LASeK- 
behandelingen. In hoofdstuk 4 bij myope behandelingen en in hoofdstuk 5 bij 
hypermetrope behandelingen. Strooilicht is een parameter voor de kwaliteit van het 
zien en meet verblinding. De verwachting was, dat strooilicht verhoogd zou zijn na de 
ingreep. De basis voor deze verwachting is het feit, dat het weefsel door de ingreep 
van structuur verandert. Bij behandelingen van bijzienden zien we, tot onze verrassing, 
dat er een kleine, maar statistisch significante verlaging is van het strooilicht na de 
ingreep. De enige verklaring hiervoor, die wij konden vinden, was het feit dat het 
hoornvlies centraal dunner was geworden. Deze trend was statistisch niet significant. 
er waren echter ook een aantal ogen, waarbij het wel strooilicht verhoogd was. 
Meestal konden daarvoor in deze ogen verklaringen worden gevonden zoals striae of 
haze, die het verhoogde strooilicht konden verklaren. Niet in alle ogen met verhoogd 
strooilicht, kon deze bevinding verklaard worden door klinisch onderzoek met de 
spleetlamp. De reden hiervoor is het verschil tussen voorwaartse lichtverstrooiing, die 
gemeten wordt bij strooilicht en de terugkaatsende aard van het licht, dat we zien met 
de spleetlamp. Men kan stellen, dat strooilicht niet verhoogd is na LASIK en LASeK, 
tenzij er een specifiek probleem is. 

Het onderzoek naar strooilicht bij de hyperope LASIK- en LASeK- behandeling laat 
een beeld zien, dat overeenkomt met de resultaten van de myope groep. Strooilicht is 
niet verhoogd in deze groep. Weer was de verwachting dat strooilicht verhoogd zou 
zijn, vanwege structurele veranderingen in het weefsel. Ook hier werd dit effect niet 
gevonden. De laserablatie bij hyperope ogen is meer perifeer, waardoor er centraal 
op het hoornvlies bijna geen weefsel wordt verwijderd. Dit verklaart waarom er geen 
verlaging werd gezien van het strooilicht. Bij andere onderzoeken is gebleken dat het 
dragen van contactlenzen strooilicht verhoogt. Hierdoor zou men kunnen denken, 
dat omdat de meeste mensen vóór een laser behandeling contactlensdragers zijn het 
preoperatieve strooilicht eigenlijk verhoogd is en zo een postoperatieve verhoging 
maskeert. De manier van meten bij de patiënten, die gedaan werd na de tijd was 
waarin contactlenzen nog een effect kunnen hebben, sluit dit effect uit. 

In hoofdstuk 6 wordt het effect van een complicatie en het oplossen ervan 
beschreven in termen van gezichtsscherpte en strooilicht. epitheel ingroei is 
een zeldzame, maar potentieel ernstige complicatie. Door het weghalen van het 
ingegroeide weefsel en het mogelijk maken van een normale aanhechting van de 
corneaflap, wordt niet alleen structureel een verbetering aangebracht in het hoornvlies, 
maar wordt de gezichtsscherpte verbeterd. Frappant is hierbij, dat de verbetering van 
het strooilicht (dus de verlaging ervan) relatief een veel groter effect is, dan het effect 
op de gezichtsscherpte. Dit laat weer zien dat strooilicht een parameter is van de 
kwaliteit van het zien.

In hoofdstuk 7 wordt een zeer zeldzame complicatie na LASIK beschreven: een 
reactivatie van een dormante herpes keratitis. De meeste volwassen mensen hebben 
ooit een herpes infectie gehad. Bij sommigen geïnfecteerden treedt later een 
reactivatie op in de vorm van een koortslip of een herpetische keratitis. Als dit gebeurt 
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na een LASIK-behandeling, is het effect op het gezichtsvermogen zeer ernstig door 
vervorming van de LASIK flap en litteken vorming. Dit is bij uitstek een complicatie 
die vermeden moet worden door een goede preoperatieve anamnese en onderzoek. 
Zelfs dan is het moeilijk om uit te sluiten of een patiënt extra risico loopt. 

Refractiechirurgie is een gebied van de oogheelkunde dat snel verandert en zich 
ontwikkelt. Het is een gebied waarin nieuwe technieken snel ingevoerd worden. 
Door de wens van de patiënten om zonder optische hulpmiddelen te kunnen leven, 
hebben nieuwe technieken in de refractiechirurgie een bijzondere aantrekkingskracht 
op mensen die zich snel kunnen aanpassen aan vernieuwingen. De dagelijkse praktijk 
van de refractiechirurgie bestaat uit het bereiken van zeer nauwkeurige resultaten 
gekoppeld aan een grote inspanning om complicaties te voorkomen. Deze resultaten 
van de refractiechirurgie beïnvloeden de cataractchirurgie: patiënten weten vaker en 
beter wat de mogelijkheden zijn en eisen deze dan ook voor zichzelf. Wij ervaren 
een trend waarin refractiechirurgie en cataractchirurgie elkaar vaak overlappen en 
aanvullen. Dit zal de patiënten uiteindelijk ten goede komen.




