
C A T A R A C T L A S E R G L A U C O O M R E T I N A O CU LO P L AST I S C H E KLEINE OGEN

Dünyagöz, opgericht in 1996, voorziet dag en nacht, het hele jaar door,  oplossingen 
voor oog- en oculaire gezondheidsproblemen met honderden behandelmethoden met 
de allernieuwste technologieën in alles wat te maken heeft met het oog. Dünyagöz, dat 
ziekenhuisfilialen opent in Turkije, levert principiële gezondheidsdiensten met in totaal

18 centra in binnen- en buitenland. 

Dünyagöz heeft in korte tijd haar plaats tussen een paar bekende centra ter wereld 
bereikt, dankzij haar continu vernieuwde technologie, ervaren medisch personeel van 

150 academici en specialisten, ongeveer 1500 medewerkers,
en een moderne managementmentaliteit.

De ziekenhuizen van de Dünyagöz groep, leveren medische diensten in 14 filialen in 
8 provincies in Turkije (İstanbul, Ankara, Antalya, Izmit, Adana, Samsun, Gaziantep ve 

Bursa) en met 4 verschillende centra in Nederland, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk, 
heeft Turkije’s eerste en grootste Europese investering in Frankfurt gedaan. De Groep, 
met als doel zich te verspreiden over een grote geografische regio met ziekenhuizen 

gepland voor de toekomst, en het spelen van een leidende rol op het gebied van 
gezondheidstoerisme in Turkije, levert diensten aan ongeveer 30.000 buitenlandse 

patiënten per jaar uit 107 verschillende landen wereldwijd.
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Dünyagöz levert verschillende 
behandelingsmethoden voor alles wat te maken heeft 
met de gezondheid van het oog, dankzij haar medisch 

personeel dat uit 150 specialisten bestaat.

Dünyagöz staat u bij met de oculisten, de besten op hun vakgebied. Door naar 
u te luisteren en een diagnose te stellen door uw klachten te onderzoeken met 

de allernieuwste technologieën, bevelen onze specialisten de meest ethische en 
correcte behandelingsmethodes aan in hun oogvakgebied.

ONZE 
BEHANDELGEBIEDEN
• Cataract
• Refractiefouten met behulp van Laser
 (Bijziendheid, Hypermetropie, Astigmatism)
• Hoornvliesziekten
• Netvliesziekten
• Strabismus
• Gezondheid van de Ogen van Kinderen
• Oculoplastische Chirurgie
• Glaucoom
• Oogneurologie
• Uveïtis 
• Contactlens

ONZE EFFECTIEVE EN VEILIGE TECHNIEKEN
In Dünyagöz zijn de operatiekamers speciaal ontworpen voor oogoperaties; er 
is een compleet assortiment van apparatuur voor allerlei operaties, van de meest 

eenvoudige oogoperaties tot de meest gecompliceerde operaties (zoals die voor het 
netvlies, hoornvliestransplantaties enz.) met de technologische apparatuur.

Tijdens alle operaties, die worden uitgevoerd in ziekenhuizen van Dünyagöz, met een JCI-
certificaat (Joint Commission International), worden lenzen en materiaal, dat is goedgekeurd 

door de FDA (Food en Drug Administration in de VS), gebruikt.



Cataract
Een heldere blik is mogelijk…

Cataract 
(staar) is het 
verlies van 
transparantie bij 
de ooglens dat 
zicht mogelijk 
maakt. Het is 
met andere 
woorden de 
vervorming 
van uw zicht; 
alsof u door 
een beroet glas 
kijkt.

Behandeling voor cataract:
Het is niet mogelijk om cataract te genezen door middel van medicijnen of brillen. De enige mogelijkheid is een 
oogoperatie. Cataractoperaties worden zonder anesthesie uitgevoerd maar met slechts een lokale anesthesie met 
oogdruppels. Na de operatie, die ongeveer 25 tot 30 minuten duurt, kan de patiënt naar huis. 

De kwaliteit van de in het oog geïmplanteerde lens bepaalt het succes van de operatie en bovenal de kwaliteit 
van het zicht. Een operatie uitgevoerd met slechte lenzen kan infectie en andere complicaties tot gevolg hebben in 
het oog, en daarbij is er het risico op een tweede cataract op korte tijd.

Hoewel cataract een 
leeftijdafhankelijke aandoening is, 
kan het ook voorkomen bij: 
• Pasgeboren baby’s 
• Diabetici 
• Mensen die oogletsel hebben opgelopen
• Mensen die voor lange tijd corticosteroïden hebben gebruikt

Cataractsymptomen:
• Gradueel verlies van zicht
•  Gevoelig voor licht, verblind oog
•  Diplopie
•  Moeite met lezen
•  Vervorming van het nachtzicht
•  Verkleuring of vergeling
•  Regelmatige wijziging van de 
 diopterwaarde

CATARACT



Cataract met Femtosecond laser 
Cataract-behandeling zonder operatie…

Wanneer 
cataract wordt 
behandeld 
met een 
Femtosecond 
laser, wordt er 
geen operatie 
uitgevoerd. 
Dit is veiliger 
en vermindert 
het risico op 
complicaties 
significant.

Een tijd van cataract Zonder Operatie!

Dankzij de technologie van de femtosecond laser, die zeer 
veilig en comfortabel is voor de patiënt, is het mogelijk om 
de belangrijkste stappen die van invloed zijn op het succes 
van de operatie uit te voeren met de allerhoogste precisie in 
overeenstemming met de aanwijzingen van de chirurgen.

CATARACT MET 
FEMTOSECOND 

LASER

Dankzij de technologie van de Femtosecond laser, worden 
oogkasvoorbereidingen, de belangrijkste stap van de operatie, 
en waar de kunstlens wordt geplaatst, perfect uitgevoerd. Dus 
naast cataract is er de mogelijkheid om patiënten met bijziendheid, 
hypermetropie of astigmatisme minder afhankelijk te maken van 
brillen door het implementeren van een intraoculaire lens.

Cataractoperaties die zijn uitgevoerd met een Femtosecond Laser 
moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van artsen die ervaring 
hebben met cataractoperaties.

U kunt 
weer net 
zo goed 

als vroeger 
kijken...



De multifocale 
lens is een soort 
intraoculaire 
lens, 
goedgekeurd 
door de FDA 
(Food and Drug 
Administration 
in de VS), 
waardoor 
iemand in 
staat is om 
tegelijkertijd 
ver weg en 
dichtbij te kijken. 
Deze lens 
verhelpt visuele 
gebreken zoals 
bijziendheid, 
hypermetropie 
en astigmatisme.

MULTIFOCAAL 
LENS

De implementatietechniek van de multifocale intraoculaire lens is een volledige cataractoperatie. Dankzij 
de phacomethode kan het oog van de patiënt worden benaderd via een kleine snee, en wordt de 
natuurlijke lens met de vervormde structuur verwijderd. Het wordt vervangen door een nieuwe lens, een 
lens die geschikt is voor de interne structuur van het oog, en die het zicht van de patiënt zal verbeteren; 
deze operatie wordt uitgevoerd zonder hechting.

Tenzij speciaal vereist, hoeft de patiënt niet in het ziekenhuis te verblijven na de met speciale oogdruppelanesthesie 
uitgevoerde korte operatie. Het geopereerde oog hoeft slechts één nacht dicht te worden gehouden. De 
patiënt gaat de volgende dag, na een controle door de arts, weer verder met zijn leven.

Eindelijk verlost van brillen…
Multifocale lenzen kunnen als een bril worden 
gezien die de patiënt verlost van die bril op de 
neus na een operatie en stelt de patiënt in staat 
om zowel ver als dichtbij te kijken. De multifocale 
lens kan worden gebruikt om refractiefouten te 
genezen in het oog, zelfs als de patiënt niet lijdt 
aan cataract.

Alle refractiefouten 

bij patiënten met een 

geïmplementeerde 

multifocale lens 

verdwijnen na de 
operatie.

Let erop dat 
uw lens is 

goedgekeurd 
door de FDA!

Multifocale intraoculaire lenzen

Uitstekende oogkaslens, 
perfecte resultaten…



Laser is de meest 
gebruikte methode 
in de behandeling 
van bijziendheid, 
hypermetropie 
en astigmatisme, 
die tevens 
wereldwijd ook 
wordt gebruikt bij 
refractie-operaties. 
De methode is 
gebaseerd op het 
principe van het 
openen van een 
dunne laag op het 
oppervlak van het 
hoornvlies als klep, 
en het corrigeren 
van de ooggraden 
met een excimere 
laser op het 
oppervlak van 
het blootliggende 
hoornvlies.

LASER
TECHNOLOGIE

Een laserbehandeling is geschikt voor mensen die:
• Boven de 18 jaar oud zijn, en een bril of lenzen dragen
• Een ooggraad hebben die de afgelopen twee jaar niet meer dan 
 0,50 diopter is veranderd.
• Een bijziendheid hebben van maximaal -8 diopter
• Een astigmatisme hebben van maximaal -5 diopter, en een hypermetropie 
 van maximaal +4 diopter
• Een hoornvliesweefsel hebben dat dik genoeg is
• Geen systemische ziekten hebben zoals diabetes en reuma
• Geen andere oogziekten hebben (keratoconus) 
• Een oogstructuur hebben, geschikt voor de operatie na een voorlopig 
 onderzoek

Het is mogelijk om binnen 10 minuten van 
uw bril af te komen zonder gebruik van 
hechtingen.

1. Uitstekende resultaten, groot 
 succes, laag risico en de 
 mogelijkheid van klepvorming 
 met de gewenste dikte voor
 degene met een geschikte 
 hoornvliesstructuur.
2.  Laag risico op oogdroogte na 
 de operatie.

Voordelen van een
niet-chirurgische laser 
intralase behandeling:

1.  Ongeplande chirurgische 
 resultaten, scheuren in de kleppen
2.  Hoog risico voor mensen met 
 een dunne hoornvliesstructuur
3.  De onmogelijkheid om de
 behandeling toe te passen op 
 mensen met een hoog oognummer
4.  Hoger risico op het droog worden 
 van het oog

Nadelen van een
chirurgische laserbehandeling:

De methode waarbij 
geen chirurgie wordt 
gebruikt heeft de 
voorkeur bij een 
laserbehandeling.

Private 
laserbehandelingen:

• iLASIK

• Intralase LASIK

• Intralase Topolaser

• Intralase Presbyopia

• Intralase Astigmatic
 Keratotomy

• LASEK Standard

• LASEK Wavefront

• PRK Standard

• PRK Topolaser

• PRK Wavefront

Laser
Verschillende laserbehandelingen 
voor verschillende oogtypen…



Glaucoom
Een vroege diagnose is belangrijk…

Behandeling van 
een glaucoom…
Een glaucoom wordt genezen door 
medicatie, een operatie of lasermethoden. 
Glaucoomoperaties moeten worden 
uitgevoerd met een laserapparaat van 
spitstechnologie voor het opereren aan 
ogen in de operatiekamer.

Het glaucoom, in 
de volksmond ook 
wel “Oogdruk” 
genoemd, is schade 
aan de optische 
zenuw veroorzaakt 
door een toename 
in de intraoculaire 
vloeistofdruk. Als 
gevolg hiervan 
versmalt het visuele 
veld van de patiënt 
geleidelijk. Het 
glaucoom, een 
sluipende
aandoening die 
zich openbaart in 
de laatste fasen, 
kan ernstige schade 
veroorzaken op de 
optische zenuw, dat 
niet meer te genezen 
is als de diagnose 
laat wordt gemaakt.

GLAUCOOM

Wie kan een glaucoom hebben?
• Mensen met een intraoculaire druk die groter is dan normaal hebben een groter 
 risico op een glaucoom. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen met een hogere 
 intraoculaire druk een glaucoom heeft.
• Het risico op een glaucoom neemt toe na de leeftijd van 60 jaar.
• Een glaucoom kan genetisch zijn bepaald. Het risico op een glaucoom is groter 
 voor mensen die familieleden hebben met een glaucoom. Met andere woorden, 
 er kan een verstoring zijn bij één of meerdere genen, en deze personen kunnen 
 dus gevoeliger zijn voor deze aandoening.
• Diabetici en patiënten met hypothyreoidie (goiter) lopen een verhoogd risico.
• Ernstig oogletsel kan een toename van de intraoculaire druk veroorzaken. Andere 
 risicofactoren zijn retinaal decollement, oogneoplasma en oftalmie zoals chronische 
 uveïtis of iritis. Sommige oogoperaties kunnen ook secundair glaucoomontwikkeling 
 veroorzaken.
• Een glaucoom kan zich regelmatig voordoen als bijziendheid, beter bekend als 
 verziendheid.
• Lang gebruik van cortisone (in druppelvorm, oraal of huidpommade) kan secundaire 
 ontwikkeling van glaucoom tot gevolg hebben.

Wanneer een arts raadplegen?
U moet niet wachten totdat de klachten verergeren. Een glaucoom met een open 
hoek laat bijna geen symptomen zien totdat het letsel aan de optische zenuw blijvend 
is. Regelmatig uw ogen laten onderzoeken is van groot belang om een glaucoom 
vroegtijdig vast te stellen en om de behandeling succesvol te laten zijn.
Elke volwassene, die 40 jaar wordt, wordt aangeraden om zich te laten onderzoeken. Als 
u geen risicofactoren hebt met betrekking tot het glaucoom, moet u deze onderzoeken 
elke 3 à 5 jaar herhalen. Na 60 jaar moet er elk jaar een onderzoek worden gedaan.

De 
belangrijkste 
oorzaken 
van een 
glaucoom:
• Ouderdom
• Genetisch bepaald
• Roken
• Diabetes
• Kortzichtigheid
• Verlengde cortisone-
 behandeling
• Oogletsel

Voor een vroege 
diagnose van de 
schade aan de 
optische zenuw, is 
het erg belangrijk 
dat mensen in 
deze situatie 
regelmatig 
worden 
onderzocht.

Nadat er een 
glaucoom is 

vastgesteld, is het niet 
meer mogelijk om 

het oog helemaal te 
genezen, en moet het 
de rest van uw leven 

worden gecontroleerd.



Retina
Beinvloed uw zichtvermogen...

De retina is de laag 
die als behang over 
de achterwand 
van de oogbal ligt, 
en uit visiecellen 
bestaat. Miljoenen 
visiecellen, die 
de retina vormen, 
leveren via 
zenuwvezels het 
zicht naar de 
optische zenuw. 
Aandoeningen 
op de retina 
zijn een directe 
bedreiging voor uw 
gezichtsvermogen. 
Het heeft de 
volgende 
symptomen: fotopsie, 
plotseling verlies van 
zicht, diffractie en 
glasvochtvertroebeling.

Behandeling
van 
netvliesziekten:
Voor het netvlies is 
een vroege diagnose, 
een beschermende 
medische 
behandeling, en een 
correcte chirurgische 
interventie zonder te 
laat te zijn van vitaal 
belang.

Operaties aan het 
netvlies moeten 
worden uitgevoerd 
door een team 
specialisten, speciaal 
opgeleid voor 
microchirurgische 
operaties, die moeten 
worden ondersteund 
door alle benodigde 
medische apparatuur.

Netvliesziekten:
• Bloedingen gerelateerd aan diabetes en verhoogde bloeddruk
• Netvliesembolie
• Netvlies decollementen/loslatingen
• Maculadegeneratie
• Aangeboren netvliesziekten
• Effusie onder het netvlies
• Netvliesneoplasma
• Vreemde voorwerpen in het oog
• Maculagaten
• Hyaloïdeoretinale oppervlakvervormingen

RETINA

Hyperglykemie 
en hypertensie 
zijn de vijanden 

van het oog.

• Plotseling of geleidelijk
 verlies van gezichtsvermogen 
• Gespleten–scheef zicht
• Fotopsie
• Vlekken voor het oog (“vliegen”) 
• Screening van het zicht
• Tijdelijk en kortdurend verlies
 van gezichtsvermogen
• Donkere gebieden op het
 gezichtsveld

Symptomen
van
netvliesziekten:



Oculoplastische chirurgie
Zichtbare verandering…

Oculoplastische 
chirurgie 
(oogesthetica) is die 
tak van oftalmologie 
die zich bezighoudt 
met oogleden, 
traanklierocclussies, 
en 
oogkasaandoeningen. 
Oculaire operaties 
moeten worden 
uitgevoerd 
door oculisten, 
gespecialiseerd 
in oculoplastische 
chirurgie om te 
voorkomen dat het 
zichtvermogen wordt 
aangetast en er 
permanente schade 
wordt veroorzaakt.

OCULOPLASTISCHE 
CHIRURGIE

Onderdelen die onder 
oculoplastische chirurgie 
vallen:

•  Plastische chirurgie voor oculair 
 en ooglid

•  Oculaire esthetica door BOTOX 
  • Rimpels
  • Kraaienpoten 
  • Voorhoofdrimpels
  • Wenkbrauw optrekken

• Oculaire strakzetbehandeling 
 met radiofrequentie

•  Onderoogzak-operatie

•  Ooglid esthetica 
  • Problemen onder- en 
   bovenooglid
  • Aangeboren 
   ooglidvervormingen
  • Ooglidvervormingen, 
   gerelateerd aan de thyroïd
  • Ooglidvervormingen, 
   gerelateerd aan 
   gezichtsverlamming

•  Blefarospasme-behandeling

•  Verplaatsen/vervangen ogen operatie

•  Traanocclusie-operatie
  • Operatie, niet-chirurgisch en zonder 
   sporen achter te laten met
   multidiode-laser

Oogesthetica 
wordt in een 
oogziekenhuis 
uitgevoerd.



Gezondheid van de ogen
van kinderen en strabismus
Kleine oogjes moeten worden verzorgd...

De 
belangrijkste 
oogaandoeningen 
doen zich 
voor in onze 
kindertijd. 
Een vroege 
diagnose en 
een correcte 
behandeling 
kunnen tot 
succesvolle 
resultaten 
leiden.

De perioden voor een 
regelmatig oogonderzoek 
om de ogen te beschermen 
van kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 16 jaar:

• Op de leeftijd van 1 jaar
• Voordat het naar school gaat
• Als het op school zit
Symptomen:
•  Scheel zien
•  Lage oogleden
•  Tranenvloed 
•  Wazig beeld
•  Zwellingen op de oogleden 
•  Kijken door één van de ogen te 
 sluiten
•  Lezen van dichtbij 
•  TV kijken op korte afstand 
•  Turen 
•  Het punt verliezen dat wordt 
 gelezen 
•  De vinger gebruiken om de 
 leespositie te bepalen
•  Lage prestaties bij de lessen 
•  Hoofdpijn
•  Klungelig gedrag
•  Dromerig
•  Kijken door het hoofd zijdelings 
 te laten zakken
•  Regelmatig verblind 
•  Een drie maanden oude 
 baby die niet in staat is om het 
 gezichtsvermogen te focussen 
•  Familieleden, met 
 oogaandoeningen en die een 
 bril dragen, vergroten de kans op 
 een oogaandoening bij het kind.

Het kind met klachten moet 
worden onderzocht door dokters, 
gespecialiseerd in pediatrische 
oftalmologie, ongeacht de leeftijd.

KLEINE OGEN



GÖRSEL ALANI

Onderzoek in de leeftijd van 6 maanden tot 1 jaar is erg belangrijk, vooral voor de diagnose en 
behandeling van strabismus. Scheel kijken, dat zich blijft voordoen na 6 maanden, moet zeer zeker 
worden behandeld. In deze periode is het ook mogelijk dat het fenomeen vals scheel kijken zich in de 
ogen voordoet; dit is gerelateerd aan het niet ontwikkelen van de nasale wortel.

De leeftijd van 1 jaar is voor baby’s de meest geschikte periode, vooral voor onderzoek naar refractiefouten 
(bijziendheid, hypermetropie en astigmatisme). Amblyopie, dat is gerelateerd aan refractiefouten, wordt 
duidelijk vastgesteld tijdens onderzoek op deze leeftijd. Het is ook mogelijk om ervan te worden genezen. 
In geval dat antibioticadruppels en massage niet genoeg zijn bij de behandeling van traanocclusie, dat 
wordt waargenomen bij kinderen, is de leeftijd van 1 jaar bovendien de meest geschikte periode om 
een katheterbehandeling toe te passen.

Traanocclusie kan makkelijk worden herkend als het onderzoek 
tussen de 3 - 6 maanden wordt uitgevoerd. Tevens kunnen
cataract, intraoculaire druk, en infecties worden ontdekt tijdens 
deze maanden.

Strabismus is
niet alleen een

esthetisch
probleem. 

Behandeling van 
kinderen met 
oogaandoeningen…
Dankzij regelmatig 
onderzoek, kunnen slecht zien 
in één van de twee ogen, 
relatieve aandoeningen en 
strabismus vroeg worden 
vastgesteld. Bovendien 
kunnen lagere ooglid- en 
onbedoelde bewegingen, 
nystagmus genoemd, vroeg 
worden vastgesteld en 
behandeld in deze periode. 

Het is erg belangrijk om het 
kind te laten onderzoeken 
op de leeftijd van 1 jaar. 
Vooral het vaststellen 
van aandoeningen zoals 
cataract, intraoculaire druk 
en netvliesproblemen in 
deze periode voorkomt 
onherstelbaar visueel 
verlies. Cataract of 
netvliesaandoeningen 
veroorzaken binnen 2 à 3 
maanden een permanent 
visueel verlies, en daarna 
onbedoelde oogbewegingen 
(nystagmus) die niet meer 
genezen kunnen worden. 



Technologie gebruikt bij de 
oogdiagnose en behandeling

NAAM APPARAAT TOEPASSING

Femtosecond laser Vormt tijdens een niet-chirurgisch uitgevoerde laseroperatie, de kleppen; 
cataractbehandeling

Excimere laser Behandeling voor refractiefouten

Oogtopografie-apparaat Meting van hoornvlieskaart en dikte

Pachymeter Voor het meten van de hoornvliesdikte

Golffrontanalyse-apparaat Voor het verkrijgen van de kaart van het oog tijdens een private 
laserbehandeling

Pupillometer Voor het meten van de pupil

OCT (oogtomografie-apparaat) Diagnose van de oogdruk en maculadegeneratie

FFA (vasografie kleurfundus) Diagnose van vasculaire aandoeningen op het netvlies

Netvliestomografie Voor het bepalen van de schade aan de optische zenuwkop in
het glaucoom.

Tomografisch angiografie-apparaat met 
laserscanning

Scanning OCT en angiografische functies met hoge resolutie op een enkel 
apparaat zonder de noodzaak om het oog te vergroten.

Geautomatiseerde tonometer Voor het meten van de oogdruk met behulp van de computer

Geautomatiseerd visueel veld
Voor analyse van verlies gezichtsvermogen, inspectie van de optische 

zenuwen, bepalen visueel verlies bij een glaucoom, neurologische 
aandoeningen

Elektrofysiologie multifocale VEP EOG ERG Evaluatie van de netvliesfuncties

Optisch biometrisch apparaat Voor het meten van de diopter van de lens die moet worden 
geïmplementeerd in het oog.

Speculaire microscoop Bepalen van het hoornvlies endotheliale celtelling

Argon laser Genezen van schade aan het netvlies

YAG laser Voor de behandeling van dof geworden capsules, penetratie van de iris in 
een glaucoom met een smalle hoek.

Oogonderzoek wordt 
uitgevoerd in 4 stappen:
• Voorafgaande meting:
 Met behulp van de 
 autorefractiemeter, en 
 contactloze 
 tanometerapparatuur, worden 
 refractiefouten in de ogen 
 vastgesteld, en de oogdruk 
 wordt gemeten.
• Onderzoek door de arts:
 Na het voltooien van het eerste 
 onderzoek met behulp van 
 de bio-microscoop, wordt het 
 brilnummer bepaald dankzij
 een fotopter. 
 Tijdens het oogonderzoek 
 worden microscopisch 
 onderzoek, evaluatie van de 
 oogzenuwen, 
 traanocclusietesten, en 
 kleurvisietesten uitgevoerd en 
 worden de visuele waarden, de 
 oogdruk en de oogbewegingen 
 gecontroleerd. 
 Analyse, die volgens de arts 
 nodig is tijdens het onderzoek, 
 wordt uitgevoerd.
• Gedetailleerde voorbereiding 
 op het onderzoek met 
 druppels:
 Pupillen worden groter met 
 behulp van een druppel. 
 U moet ongeveer 45 minuten 
 wachten totdat de pupil groot 
 genoeg wordt.
• Het fundusonderzoek wordt 
 uitgevoerd om te controleren 
 op mogelijke 
 netvliesproblemen.


