






WIJ GROEIEN
DOOR UW

VERTROUWEN
De ziekenhuisgroep Dünyagöz luidde in Turkije 

een nieuw tijdperk in met gespecialiseerde 
oogziekenhuizen en biedt op 30 verschillende 

plaatsen in Europa en West Azië (voornamelijk 
Turkije) gezondheidsdiensten met een dagelijkse 

capaciteit van 8000 consultaties en 1000 
operaties.



De in 1996 opgerichte Dünyagöz Hospital Group 
biedt, met een aanbod van honderden verschillende 
behandelmethodes en de meest geavanceerde 
technologieën, oplossingen voor alle aspecten 
van de ooggezondheid. Dünyagöz luidde in Turkije 
een nieuw tijdperk in met zijn gespecialiseerde 
ziekenhuizen en biedt op 30 verschillende plaatsen 
in Turkije en het buitenland gezondheidsdiensten  
aan, met een dagelijkse capaciteit van 8000 
consultaties en 1000 operaties.

Dünyagöz is met continu innoverende technologieën, 
een medisch team van 300 gespecialiseerde en 
hoogopgeleide artsen, 3500 personeelsleden en 
een moderne managementstijl één van de meest 
gerenommeerde centra ter wereld geworden. 
In Turkije heeft Dünyagöz in 12 verschillende 
steden, 21 vestigingen: Istanbul, Ankara, İzmir, 
Izmit, Adana, Samsun, Tekirdag, Bursa, Konya, 
Sakarya en Gaziantep. In Europa en West-Azië, 
Frankfurt en Keulen (Duitsland), Tbilisi (Georgië), 
Baku (Azerbeidzjan), Pristina (Kosovo), Bishkek 
(Kirgizië), Sarajevo (Bosnië en Herzegovina), 
Haskovo (Bulgarije), Boekarest (Roemenië) heeft 
9 vestigingen.  Door op hetzelfde tempo te blijven 
investeren en met de opening van het nieuwe 
centrum in Izmir, streeft Dünyagöz ernaar zich ook in 
Turkije verder uit te blijven breiden. Als marktleider 
van het gezondheidstoerisme in turkije verleent 
Dunyagoz jaarlijks diensten aan duizen patienten 
uit 160 verschillende landen.







HET SUCCES-
VERHAAL VAN 
DÜNYAGÖZ
Dünyagöz
Ziekenhuizen groep resoluut
onderweg “Voor iedereen
Ooggezondheid ‘ met een 
missie door te bewegen
Op 30 verschillende punten
alleen ooggezondheid
serviceprovider s werelds 
grootste en het best 
uitgeruste oog groep 
ziekenhuizen is geweest. 



1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve en 
gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi 
yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorun-
lara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, günde 8000 poliklinik ve  1000 ameliyat 
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı 
noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor.

Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 280 
kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000 personeli 
ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın 
sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapın-
da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te 
olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında 
Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, 
Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam 
şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet 
vermektedir.  Yatırımlarına aynı hızla devam ede-
cek olup 2018’de İzmir’deki yeni merkezi ile birlik-
te daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen 
grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üs-
tlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkesinden yıl-
da ortalama 45.000 (2017 projeksiyonu) hastaya 
hizmet veriyor.

Dünyagöz Hospital Group maakte in 1996 als 
primeur in de gezondheidssector een ster-
ke intrede in de gespecialiseerde zieken-
huissector en behaalde het huidige succes 
door vanaf het prille begin daadkrachtige 
beslissingen te nemen. Deze beslissingen 
waren als volgt:

1  ·   De oprichting van een ervaren medisch kader, 
bestaande uit hoogleraren, universitaire docenten 
en specialisten, en de fulltime tewerkstelling van 
dit team bij Dünyagöz.

2 ·   Steeds gelijktijdig met andere ontwikkelde 
landen de meest geavanceerde en meest
betrouwbare technologieën ter wereld in
gebruik stellen.

3 ·   Alle verbruiksartikelen die bij operaties worden 
gebruikt, zijn gecertificeerd door de FDA (de 
Amerikaanse Food and Drug Administration), een 
wereldwijd erkende onafhankelijke autoriteit. Al 
deze artikelen zijn bestemd voor eenmalig en per-
soonlijk gebruik.

4 ·   Alle diagnose en behandelingsdiensten voor de 
oogzorg worden onder één dak aangeboden.

5 ·  Door succesvol bij te dragen aan wetenschap-
pelijke ontwikkelingen, kon Dünyagüz een wereld-
wijd referentiecentrum voor de oogzorg worden.

6 ·   Het ontwikkelen van een dienstmodel dat 24/7 
oogzorgdiensten aan kan bieden.



MIJLPALEN VAN DÜNYAGÖZ
• Gespecialiseerd oogziekenhuis   
• Eerste Turkse oogziekenhuis om de JCI-accreditatie te krijgen 
• Investering in gezondheidstoerisme en in het buitenland geopende vestigingen
• Het grootste project voor sociale verantwoordelijkheid op vlak van ooggezondheid:
  het mobiele oogziekenhuis  

GESPECIALISEERDE VESTIGINGEN
• Diagnose- en behandelcentrum van Keratoconus  
• Behandelcentrum voor presbyopia en ouderdomsgerelateerde verziendheid   
• Centrum voor kinderoogheelkunde   
• Centrum voor oogzorg van atleten   
• Behandelcentrum voor gezichts- en oogestethiek   
• Het eerste en enige orbitale chirurgiecentrum ter wereld voor de diagnose en behandeling  
   van intraoculair tumoren 
• Bionisch oogcentrum voor patiënten met Retinitis Pigmentosa (ziekten aan het netvlies)

GEAVANCEERDE TECHNOLOGISCHE
INFRASTRUCTUUR
• Cross-linking methode voor de behandeling van de ziekte van Keratoconus
• Een gepersonaliseerde behandeling met de meest geavanceerde lasertechnologieën ter     
   wereld  
• Behandeling van ouderdomsverziendheid met Trifocale slimme lenzen die door de meest gea   
   van ceerde technologieën ter wereld geproduceerd zijn
• Bewezen succes bij netvlieschirurgie en bionische oogimplantaten



   HET 
REFERENTIECENTRUM 
VAN DE WERELD VOOR 
DE OOGZORG
De ziekenhuisgroep Dünyagöz heeft, naast de continu 
vernieuwende technologieën, als primeur verschillende 
succesvolle behandelmethoden ingevoerd. Met een 
wereldwijd gerenommeerd en uitstekend medisch 
team, biedt het al haar patiënten betrouwbare 
oogzorgoplossingen. Het medisch personeel van 
Dünyagöz omvat ervaren ooggezondheidsexperts met een 
repertoire van duizenden behandelingen die de op 100% 
patiënttevredenheid gerichte dienstnormen beschermen. 
Door artsen aan te sporen om aan internationale activiteiten 
zoals ooggezondheidssymposia deel te nemen, zorgt 
Dünyagöz ervoor dat het medisch personeel in ‘s werelds 
nieuwste behandelingsprotocollen en -technologieën 
wordt geïntegreerd. De live operaties en academische 
opleidingen waaraan de artsen van Dünyagöz op de 
internationale symposia en seminaries deelnemen, staan 
hen toe medische en chirurgische oogzorgoplossingen in 
de wereld te leiden.

WAAROM 
DÜNYAGÖZ?



   WERELDWIJD GERENOMMEERD 
ARTSENKADER EN HOOGWAARDIGE 
DIENSTEN

In 1996 introduceerde Dünyagöz het concept van gespecialiseerde oogziekenhuizen in Turkije. 
De geavanceerde technologische infrastructuur in alle centra, het medisch personeel bestaande 
uit 300 professoren, docenten en gespecialiseerde artsen, 2000 medewerkers, een dagelijkse 
capaciteit van 8000 consulaties en 1000 operaties en keurmerken van JCI, ISO 9001: 2008 en 
TÜV maken het een betrouwbare en toegankelijke zorginstantie.



   TECHNOLOGISCHE 
INFRASTRUCTUUR OP 
WERELDNIVEAU

Dünyagöz Hospital Group volgt de nieuwste 
gezondheidstechnologieën die in de wereld worden 
ontwikkeld nauwgezet op. Het introduceert de 
meest betrouwbare technologieën gelijktijdig met 
de rest van de wereld en stelt ze ten dienste van 
hun patiënten. Dünyagöz vindt het belangrijk dat 
alle medische verbruiksartikelen met geavanceerde 
technologie worden geproduceerd. Dit is ook een 
voorwaarde voor de goedkeuring van onafhankelijke, 
wereldwijd erkende autoriteiten.

Dünyagöz heeft ‘s werelds meest geavanceerde 
technologie voor de behandeling van cataracten
zoals FDA-goedgekeurde en betrouwbare 
multifocale intraoculaire lenzen en hoogwaardige 
onderzoeks- en behandelingsapparatuur van 
wereldklasse. Dünyagöz besteedt bij alle chirurgische 
ingrepen veel aandacht aan de hygiëne door gebruik 
te maken van gepersonaliseerde en wegwerpbare 
materialen. Door zijn technologieparken met 
geavanceerde en betrouwbare apparaten, biedt het 
in alle vestigingen dezelfde kwaliteitsnormen.



   DÜNYAGÖZ VOOR ALLE SPECIALISA-
TIES VAN DE OOGZORG

Dünyagöz brengt alle behandelingen onder één dak. Van cataractbehandelingen, 
kinderoogheelkunde en laserbehandelingen tot glaucoom (oogdruk), oculoplastie (esthetische 
oogchirurgie) en orbitale chirurgie (intraoculaire chirurgie). Met een aanbod van meerdere 
medische specialisten en innovatieve technologieën die zelfs in de meest gecompliceerde 
gevallen successen boeken, legt Dünyagoz Hospital Group de lat voor de kwaliteitsnormen in 
zijn centra in Turkije en in andere landen steeds hoger.



   ALOMVATTENDE 
ZORGOPLOSSINGEN
Naast de oplossingen voor elk specialisme 
van het oog, biedt Dünyagöz Hospital Group 
alomvattende zorgoplossingen, met diensten 
zoals diëtaire ondersteuning voor diabetische 
retinopathiepatiënten. Er worden uitgebreide 
medische of chirurgische esthetische
behandelingen aangeboden, waarbij niet enkel de 
oogstructuur, maar ook het hele gezicht in acht 
genomen wordt. 

Dünyagöz Hospital Group brengt verschillende 
diensten voor zowel kinderen en volwassen, zoals 
analyses en anesthesie onder hetzelfde dak als 
onderzoek en laboratoria. Door R & D-investeringen 
en wetenschappelijke studies, draagt Dünyagöz 
bij aan de werelds medische literatuur en zet het 
haar werkzaamheden voort, zonder compromissen 
op vlak van de oogheelkundige deskundigheid en 
klantgerichtheid.



   GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN 
GECOMPLICEERDE GEVALLEN MET HET 
REFERENTIESYSTEEM

Dankzij het referentiesysteem van de Dünyagöz Hospital Group worden alle gemelde klachten 
en gediagnosticeerde oogproblemen door de samenwerking van verschillende specialisten 
onderzocht en verholpen. Op deze manier worden alle twijfels weggenomen en worden alle 
noodzakelijke behandelingen en operaties uitgevoerd met de consensus van alle betrokken 
artsen. Zo kunnen patiënten aanspraak maken op de beste en meest complete oogzorgservice.



  MEER DAN ALLEEN 
OOGZORG
Onze ogen laten ons niet alleen de schoonheid van 
de wereld zien, maar dragen ook bij aan de vorming 
van 85% van onze waarneming. Naast onze
hersenen zijn de ogen het meest complexe en 
belangrijke orgaan in ons lichaam. Dit belangrijke 
orgaan wordt rechtstreeks beïnvloed door 
verschillende factoren zoals leeftijd, vitamintekorten, 
externe factoren, genetica en chronische ziekten.

Zelfs als je geen zichtproblemen hebt, zal het 
uitgebreide jaarlijkse oftalmologisch onderzoek je 
in staat stellen om de schoonheden van het leven 
nog vele jaren met gezonde ogen te blijven zien. 
Door een uitgebreid oogonderzoek kunnen we 
de ooggezondheid in kaart brengen en zo ziektes 
zoals diabetes, hersentumoren, AIDS, alzheimer, 
hypertensie, bloed- en hartziekten, metabole 
aandoeningen en vele andere ziekten zoals de 
ziekte van Parkinson vroegtijdig detecteren.



Bij Dünyagöz Hospital Group worden 
alle onderzoeken door middel van een 
uitgebreide oogonderzoekprocedure 
uitgevoerd, bestaande uit 7 fasen:

DE 7 FASEN VAN 
HET UITGEBREIDE 
OOGONDERZOEK
1- Controle van de zichtscherpte:
Het vermogen om nabije en verre details te 
zien, wordt gemeten door middel van steeds 
kleinere wordende cijfers of letters.

2- Lensonderzoek:
Met behulp van zeer geavanceerde 
technologische apparatuur wordt de refractie 
van uw ogen gemeten en stelt de arts 
bijziendheid, verziendheid of cilinderafwijking 
vast. 

3- Onderzoek van de oogleden:
Oogleden, wimperwortels, traanklieren, 
traanbuisjes en gebieden rond het oog 
worden onderzocht.

4- Onderzoek van de oogspieren:
De innerlijke spieren van het oog regelen de 
beweging van de pupil. De buitenste spieren 
van het oog zorgen er ook voor dat de ogen 
parallel blijven. De bewegingsvrijheid in alle 
richtingen en parallellie van de oogbewegingen 
worden onderzocht, waarna scheelzien en 
dubbelzien worden vastgesteld.

5- Meting van de oogdruk:
De oogdruk wordt met zeer geavanceerde 
apparaten door middel van een luchtstroom 
automatisch gedetecteerd. In geval van 
twijfel kan de arts de oogdruk ook met 
behulp van handmatige methoden bepalen. 
Deze metingen zijn van groot belang voor de 
vroegtijdige diagnose van glaucoom.

6- Biomicroscopisch onderzoek:
Met een speciaal onderzoekstoestel worden 
het bindvlies, het hoornvlies, de iris en de 
lenslagen in detail onderzocht.

7- Netvliesonderzoek met oogdruppels:
Dit druppelonderzoek kan schade zoals 
gele vlekken in het oog, netvliesloslating 
(netvliesscheuring) en glaucoom onthullen, 
evenals schade in het vaatstelsel door ziekten 
zoals hypertensie en diabetes vaststellen. 
Het kan ook van vitaal belang zijn voor de 
diagnose van hersentumoren en sommige 
andere ziekten. De controle van de oogkern 
door oogdruppels is van groot belang voor de 
vroege diagnose en correcte behandeling.





BEHANDELING 
VAN VER- EN 
BIJZIENDHEID MET 
TRIFOCALE SLIMME 
LENZEN

Door trifocale lensoperaties kunnen alle 
oogafwijkingen van patiënten verholpen 
worden, waadoor onze patiënten zowel 
dichtbij als op afstand terug scherp kunnen 
zien. Problemen met het lezen van berichten 
op je mobiele telefoon, ondertitels in de 
bioscoop en tekst op het laptopscherm 
behoren zo tot het verleden.

Op oudere leeftijd wordt het steeds moeilijker om van 
dichtbij scherp te zien. Deze aandoening, die op jongere 
leeftijd bij patiënten met hypermetropie begint, wordt in 
het medisch jargon presbyopie genoemd. Presbyopie 
is een fysiologische aandoening die zich geleidelijk 
ontwikkelt en in het algemeen na de leeftijd van 45 jaar 
duidelijk symptomen vertoont.

Trifocale slimme intraocularie lenzen zijn de beste 
en meest comfortabele oplossing voor mensen met 
een visuele aandoening. Deze lenzen corrigeren alle 
oogafwijkingen zoals astigmatisme en cataract, evenals 
ver- en bijziendheid, door middel van een enkele 
operatie.

Bij de behandeling van verziendheid bieden trifocale 
intraoculaire lenzen een uitstekend resultaat, ook bij 
cataract.

Deze lenzen zijn geschikt voor alle patiënten met
ver- en bijziendheid en zijn ook een routinematige 
behandeling voor patiënten die staaroperaties nodig 
hebben en geen bril meer willen dragen.

Het belangrijkste kenmerk van Trifocale slimme 
intraoculaire lensoperaties is dat het de bestaande 
zichtafwijkingen van de patiënt volledig corrigeert 
en levenslang van dichtbij en veraf een scherp zicht 
garandeert.



BELANGRIJKE INFORMATIE 
VOOR PATIENTEN MET VER- OF 
BIJZIENHEID

Voor een succesvolle lensoperatie moeten de volgende 3 belangrijke 
punten in acht worden genomen! 

1. Toereikende appratuur en medische ervaring 
Het kiezen van de juiste oogarts, het juiste oogziekenhuis en de juiste lens zijn cruciaal 
voor het succes van de operatie. Naast de toereikendheid van de technologische 
infrastructuur van het ziekenhuis, moet de arts ervaren zijn en de operatieprocedure 
volledig onder de knie hebben.   Bij Dünyagöz Hospital Group worden voor de 
operatie 170 afzonderlijke gegevens van de patiënten geanalyseerd. Afhankelijk van 
de resultaten wordt de meest geschikte lens gekozen om het levenscomfort van 
de patiënt te vergroten.   Het doel van deze procedures is dat de patiënten na de 
intraoculaire lensoperaties die bij Dünyagöz worden uitgevoerd, tevreden naar huis 
gaan.

2. De door de arts gekozen lens  
Wanneer de juiste lensselectie is gemaakt, kan de persoon na de operatie scherp 
zien en biedt de kwaliteit van het zicht een meerwaarde aan de levenskwaliteit. Bij het 
kiezen van de lens worden veel belangrijke factoren zoals de leeftijd, het beroep en 
de oogstructuur overwogen. De kwaliteit van de gebruikte lenzen moeten door middel 
van voldoende tests en kwaliteitscertificering bewezen worden.  
Procedure voor de lenskeuze bij Dünyagöz Hospital Group:
• Er wordt gebruik gemaakt van lenzen die door grote, gerenommeerde wereldspelers 
in de gezondheidstechnologie zijn geproduceerd.
• Er wordt de voorkeur gegeven aan Trifocale slimme lenzen die in een enkele operatie 
worden toegepast. Deze lenzen werden gedurende een 6-7 jarig R&D-onderzoek 
waarin $5 miljard werd geinvesteerd ontwikkeld en doorstonden verschillende 
kwaliteitscontroles.

3. FemtoSecond lasertechnologie
Het is belangrijk om tijdens de operatie FemtoSecond lasertechnologie te gebruiken. 
Deze technologie is goedgekeurd door wereldwijde instanties en wordt bij de 
intraoculaire lenswisseloperaties in Dünyagöz Hospital Group gebruikt. De speciale 
beeldvormingstechnieken en vooraf berekende resulaten van de geautomatiseerde 
FemtoSecond nemen veel manuele handelingen over. Cataractoperaties die met de 
FemtoSecond laser worden uitgevoerd, bieden een hoge veiligheid en een groot 
comfort voor zowel de patiënt als de arts. Deze technologie zorgt ervoor dat de lens 
perfect in de ogen wordt geplaatst en dus hoogwaardige resultaten oplevert.



CATARACT

Staar, het vertroebelen van de natuurlijke lens van 
het oog, is vaak gerelateerd aan ouderdom maar kan 
op elke leeftijd vanaf de geboorte voorkomen. Het is 
onmogelijk om cataract met medicatie of een bril te 
behandelen. De enige behandeling voor cataract is 
een operatie. Naarmate de cataract vordert, vermindert 
het zicht aanzienlijk en begint de ziekte het leven van 
de patiënt te verstoren. Bij cataractchirurgie wordt de 
troebele oculaire lens verwijderd en door een nieuwe 
lens vervangen.

De slaagkans van een cataractoperatie wordt sterk 
bepaald door de ervaring van de chirurg, de gebruikte 
technologie, de kwaliteit van de lens en, vooral, de 
kwaliteit van het zichtvermogen van de patiënt. Het 
belangrijkste punt waar een patiënt rekening mee kan 
houden, is de kwaliteit van de lens die in de ogen wordt 
geplaatst.

CATARACTBEHANDELING 
MET DE NIEUWE
TECHNOLOGIE
FEMTOSECOND



DE LASERREVOLUTIE
IN CATARACTCHIRURGIE

FEMTOSECOND LASER  
De mesloze cataractoperatie met de lasertechnologie 
FemtoSecond laser werd in Turkije voor het eerst bij Dünyagöz 
Hospital Group uitgevoerd. De FemtoSecond laser wordt 
als een revolutie in de cataractchirurgie gezien en maakt 
operaties voor de patiënt veel comfortabeler en voor de arts 
veel veiliger.
Hoewel de hedendaagse cataractchirurgie technologisch 
geavanceerd is, kunnen er bij chirurgie sommige 
onoverkomelijke complicaties voorkomen.  Om deze 
complicaties tot een minimum te beperken, is het erg 
belangrijk dat de cataractoperaties door ervaren artsen 
worden uitgevoerd.

Bij een cataractoperatie met de FemtoSecond laser is het 
mogelijk om vele belangrijke manipulaties die de chirurg 
normaal manueel uitvoert, in enkele seconden uit te voeren. 
Zo automiseert en preciseert de technologie handelingen 
zoals het snijden van de cornea, het afpellen van de voorste 
capsule (capsulorhexis) en het fijnsnijden van de lens. Op 
deze manier werden de operaties veiliger en werd het risico 
op complicaties aanzienlijk verlaagd. Bij Dünyagöz Hospital 
Group worden staaroperaties meestal onder anesthesie in 
vorm van druppels uitgevoerd. Dit verloopt op een pijnloze 
manier onder toezicht van een expert anesthesist. Mensen 
die een cataractoperatie ondergaan, kunnen dankzij deze 
moderne methoden hun dagelijkse leven sneller terug 
aanvatten.



REFRACTIECHIRURGIE

Voor de behandeling van bijziendheid, verziendheid 
en cilinderafwijking is de Excimer Laser de meest 
gebruikelijke refractiechirurgische methode. Sinds 
1987 zijn reeds miljoenen mensen met deze methode 
behandeld.

EXCIMER LASER
De Excimer Laser is wereldwijd de meest gebruikte 
methode bij laserbehandelingen. Na de Lasik-
methode, waarbij een dun laagje van het hoornvlies 
in de vorm van een flapje wordt gesneden, wordt 
de toepassing op het hoornvlies om het zicht 
te corrigeren EXCIMER LASER genoemd. Bij 
Dünyagöz Hospital Group zijn de complicaties 
tijdens operaties sterk verminderd door de nieuwste 
Intralase (laser-) technologie. Dit elimineert het 
risico op nachtblindheid bij bijziendheid en het niet 
bereiken van de nagestreefde correctie.

LASERS MET MESJES 
ZIJN VERLEDEN TIJD 
DOOR DE INTRALASE 
LASER!

De meest gevoelige fase van de Excimer Laser is 
het creëren van een dun flapje in het transparante 
hoornvlies van het oog. In de beginjaren van de 
Lasik-methode werd dit flapje met een mechanisch 
mesje gemaakt.  De nieuwste en meest betrouwbare 
hedendaagse technologie is de INTRALASE LASER. 
Met Intralase wordt het flapje veilig, foutloos en 
mesloos met zijn laserstralen gevormd.



DE GEAVANCEERDE LASERMETHODE i-LASIK:
EEN COMBINATIE VAN HET DOOR NASA GOEDGEKEURDE 
WAVEFRONT EN INTRALASE

Met de door artsen vertrouwde en door patiënten verwachte ultramoderne 
laser iLASIK wordt een betrouwbare, gepersonaliseerde behandeling 
van refractieafwijkingen aangeboden. iLASIK is de combinatie van de 
meest innovatieve lasertechnologie INTRALASE (mesloze laser) en een 
gepersonaliseerde behandeling met Wavefront (Advanced CustomVueTM). 
Met iLASIK worden alle behandelingsprocessen volledig op basis van de 
zichtkwaliteit van de patiënt gepland, waardoor het een hoge slaagkans heeft. 

VOOR PATIËNTEN MET EEN HOGE OOGWAARDE EN DUN 
HOORNVLIES

DE INNOVATIEVE ReLEx SMILE 
LASERTECHNOLOGIE
De ReLEx SMILE-lasertechnologe biedt patiënten laserchirurgie zonder grote 
incisie in het hoornvlies. Deze technologie levert een uitstekende meerwaarde 
aan de corneale biomechanica en een hoog postoperatief comfort voor de 
patiënt.

VOORDELEN VOOR ATLETEN
De ReLEx SMILE-methode beschermt de mechanische sterkte van het 
hoornvlies aanzienlijk beter dan andere methodes. Deze methode is in het 
bijzonder aan te raden voor atleten (alle impactsporten, duiken, krachtsporten, 
sporten in de koude en winderige omstandigheden, etc.), politieagenten, 
militairen en andere beroepen waarbij er risico op mechanische schade is. 
Een belangrijk voordeel voor atleten is dat ze in korte tijd opnieuw kunnen 
sporten.

VOORDELEN VOOR ATLETEN
• Het gemakkelijk zien van bijvoorbeeld horloge en gezicht in de spiegel.
• Een natuurlijke uitstraling en zicht zonder bril of lenzen.
• Meer comfort en succes in sportactiviteiten.
• Minder last van weeromstandigheden, zoals wind en regen.
• Een hogere levenskwaliteit door het elimineren van beperkingen door  
  zichtproblemen in het dagelijkse leven.



HET BEST 
UITGERUSTE 
CENTRUM VOOR 
OCULAIRE 
ONCOLOGIE 
IN TURKIJE BIJ 
DÜNYAGÖZ
Het best uitgeruste Centrum voor Oculaire 
Oncologie van Turkije van Dünyagöz Hospital 
Group biedt de meest geavanceerde technologieën 
volgens de hoogste normen voor de behandeling 
van intraoculaire tumoren en orbitale aandoeningen. 
Het centrum wordt geleid door expert chirurgen en 
beschikt over een geavanceerd technologisch park 
en een ervaren medisch team. Deze voorzieningen 
verhogen het comfort van de behandelingen zowel 
voor de arts als de patient.

COMPUTERGESTUURDE 
BEHANDELING
Bij de behandeling van het choroïdaal melanoom, 
wat vooral bij volwassenen voorkomt, wordt gebruik 
gemaakt van radioactieve plaques, een geavanceerde 
technologie met hoge kwaliteitsnormen en een 
bewezen succes. De toepassing met radioactieve 
plaques wordt volgens de behoeften van de patiënt 
voorbereid en tijdens de behandeling worden 
speciale computerprogramma’s gebruikt.

Onze ogen zijn de belangrijkste boodschappers 
van ziekten in verschillende delen van ons 
lichaam. Gedetailleerde onderzoeken van de 
oogkern bieden belangrijke aanwijzingen voor 
het vroegtijdig opsporen van vele ziekten.



ORBITALE CHIRURGIE 
Orbitale chirurgie is een wetenschap die de oogkas, dus de beenderen rond 
het oog, de oogleden, wenkbrauwen en voorhoofd, behandelt. Regelmatig 
oogonderzoek is belangrijk voor de vroege diagnose en succesvolle behandeling 
van orbitale aandoeningen. Vaak voorkomende orbitale aandoeningen:

• Aan de schildklier gerelateerde oogziekten (Basedow-Graves Disease)
• Orbitale tumoren
• Orbitale ontsteking
• Orbitale verwondingen
• Aangeboren klein of afwezig oog
• Verlies of verkleining van het oog als gevolg van trauma 

OCULAIRE ONCOLOGIE
Oculaire oncologie de wetenschappelijke tak die zich bezighoudt met tumoren 
in de weefsels rond en in de ogen. Onze ogen bevatten veel aanwijzingen om 
kanker op te sporen. Oogtumoren zijn soms zichtbaar met het blote oog, maar 
kunnen ook door een gedetailleerd netvliesonderzoek worden vastgesteld. 
Oogtumoren kunnen op elke leeftijd worden waargenomen, inclusief bij 
pasgeborenen. Dankzij de onderzoeken kunnen gemakkelijk waarneembare 
problemen zoals bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen, evenals 
melanomen of verschillende soorten kanker worden opgespoord. 
Vooral voor jonge kinderen en baby’s is het belangrijk dat deze oogonderzoeken 
niet verwaarloosd worden, gezien zij hun oogklachten tot 7-8 jarige leeftijd zelf 
niet melden. Het onderzoek van de oogkern door de pupil met oogdruppels te 
verwijden, maakt de vroege diagnose van veel goedaardige of kwaadaardige 
tumoren mogelijk. Het is van vitaal belang dat deze onderzoeken, die soms 
levensreddend kunnen zijn, regelmatig worden uitgevoerd.
De meest voorkomende ziekten bij oculaire oncologie:

Let op symptomen zoals slechtziendheid, lichtflitsen, zwarte 
schaduwen en een vervormd zicht.

• Ooglidtumoren
• Tumoren in het traankanaal
• Intraoculaire tumoren (melanoom, retinoblastoom)
• Capillair hemangioom
• Caverneus hemangioom
• Lymfangioom
• Lymfoom
• Meningioma
• Optisch glioom
• Rabdomyoom



NETVLIESAAN-
DOENINGEN

Het netvlies is een laag aan de achterzijde van het 
oog die uit lichtgevoelige cellen bestaat. Ziekten 
in het netvlies zijn een rechtstreekse bedreiging 
voor ons zichtvermogen. Retinale aandoeningen 
zijn gevaarlijke ziekten die, als ze niet worden 
behandeld, tot permanente blindheid kunnen leiden. 
Bij deze ziekten kan gedetailleerd onderzoek, vroege 
diagnose en een correcte behandeling het verlies van 
het zichtvermogen voorkomen. Retinale operaties 
vereisen het gebruik van geavanceerde technologie 
met uitgebreide sterilisatiemaatregelen. 

Diabetes en hoge bloeddruk zijn de meest 
voorkomende oorzaken van retinale ziekten. Diabetes 
is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken 
van permanente blindheid. Een tijdige behandeling 
van deze ziekten kan blindheid voorkomen. In ons 
behandelcentrum voor retinale aandoeningen wordt 
de diagnose en behandeling van oogproblemen als 
gevolg van diabetes en hypertensie met speciale 
zorg toegepast.

VEEL VOORKOMENDE 
RETINALE ZIEKTEN
• Vaatziekten in het netvlies
• Verstoppingen van slagaders en aders in het netvlies
• Netvliesloslating (retinale scheuren)
• Ouderdomsgerelateerde macula (gele vlek) -ziekten
• Andere macula (gele vlek) -ziekten
• Aangeboren retinale ziekten
• Bloedingen in het netvlies
• Retinale tumoren
• Retinitis Pigmentosa (dystrofie)
• Diabetesgerelateerde ziekten



OPGELET! DE VOLGENDE SYMPTOMEN
KUNNEN WIJZEN OP RETINALE
AANDOENINGEN

VERNAUWD 
ZICHT

HET ZIEN VAN 
ZWEVENDE 
VLEKJES

WAZIG ZICHT
HET ZIEN VAN 
LICHTFLITSEN

DE BEHANDELING VAN 
NETVLIESAANDOENINGEN BIJ DÜNYAGÖZ

• Bij Dünyagöz Hospital Group wordt de behandeling van netvliesaandoeningen
  door artsen met uitgebreide ervaring en expertise in de retinale geneeskunde     
  uitgevoerd.
• Bij de behandeling en opvolging van ziekten worden de laatste nieuwe door de
  FDA (Amerikaanse Food and Drug Administration) goedgekeurde apparaten en        
  medische uitrusting gebruikt.
• Medische uitrusting zoals chirurgische schorten, injectoren en speciale medicijnen     
  die tijdens de operatie worden gebruikt, zijn voor persoonlijk en eenmalig gebruik.
• Het plaatsen van een intraoculair netvliesimplantaat (bionisch oog) bij patiënten met  
  ernstig zichtverlies als gevolg van de ziekte Retinitis Pigmentosa werd, als primeur in  
  Turkije, met success door de Dünyagöz Hospital Group uitgevoerd.



DE EERSTE EN 
SUCCESVOLLE 
IMPLANTATIE
VAN EEN BIONISCH
OOG IN TURKIJE
WERD DOOR
DÜNYAGÖZ
UITGEVOERD

MET EEN BIONISCH OOG 
WORDT LICHT WAARNEMEN 
WEER MOGELIJK

Retinitis Pigmentosa is een oogziekte die tot 
slechtziendheid en blindheid kan leiden. Deze 
aandoening wordt behandeld door een bionisch 
oog, ook bekend als ‘Argus II Retinal Implant’, 
te implanteren. Door deze toepassing kunnen 
patiënten wiens ogen geen of zwaar beschadigde 
lichtreceptoren hebben, terug een onafhankelijk 
leven leiden.

VERHOOGD 
LEVENSCOMFORT NA DE 
BEHANDELING

Na het plaatsen van een bionische oog 
wordt de hand-lichaamscoördinatie tijdens 
een revalidatietraining van drie maanden 
aangeleerd. Patiënten worden aangemoedigd 
om dit systeem te gebruiken.

Als gevolg van deze procedure kunnen 
patiënten onafhankelijker en gemakkelijker 
leven. Veel mensen met een visuele beperking 
als gevolg van Retinitis Pigmentosa kunnen hun 
levenskwaliteit met deze technologie aanzienlijk 
herstellen.



HOE WERKT HET?
Een implantaat van micronformaat dat achter het oog van de 
patiënt wordt geplaatst, stuurt elektrische prikkels naar het 
netvlies waardoor de patiënt zichtbare vormen kan zien. Op deze 
manier wordt een visuele perceptie gecreëerd, waarna tijdens 
de revalidatieperiode wordt geleerd om opnieuw te zien. Door 
tijdens de revalidatieperiode controle over het zichtvermogen 
te krijgen, kan het dagelijkse leven van de patiënt erna sterk 
vergemakkelijken.

VOOR WIE IS DEZE 
BEHANDELING MOGELIJK?
· Patienten met zichtverlies door ernstige retinale degeneratie  
  als gevolg van Retinitis Pigmentosa, 
· De optische zenuwen zijn intact,
· De patiënt reageert positief op of elektrochemische testen of  
  heeft een residuele lichtwaarneming,
· Volwassenen boven de 25 jaar met een bruikbaar      
  zichtgeheugen.

WAT IS EEN BIONISCH 
OOG?
Het Argus II netvliesimplantaat, ofwel bionisch oog, 
is een nieuwe behandeling die door geavanceerde 
technologie kunstmatig zicht biedt aan mensen die hun 
zichtvermogen door Retinitis Pigmentosa hebben verloren.

Het Argus II netvliesimplantaat bestaat uit twee delen, een 
intern en extern deel. Het interne gedeelte is een implantaat dat 
een ontvanger en electroden bevat. Dit implantaat wordt via een 
chirurgische ingreep in het oog geplaatst. Het extern gedeelte 
bestaat uit een minicamera en een zenderantenne op een bril 
en een draagbare computer (VPU) die de patiënt bij zich draagt.



EEN VROEGE INTERVENTIE
BIJ
HOORNVLIESAANDOENINGEN
IS VAN GROOT BELANG!

Het hoornvlies is de voorste transparante laag 
van het oog waardoor het licht binnenkomt 
en die het oog tegen externe factoren 
beschermt. Dit hoornvlies speelt een grote rol 
in het zichtvermogen. De transparantie van het 
hoornvlies kan door aangeboren, genetische of 
microbiële zieken worden verstoord. Bepaalde 
ziekten die de vorm van het hoornvlies wijzigen, 
zoals keratoconus, zijn ernstige aandoeningen 
die hoornvliestransplantatie vereisen.

Wanneer hoornvliesaandoeningen 
worden verwaarloosd, kunnen 
ze permanente blindheid
veroorzaken. Een vroegtijdige 
diagnose en juiste behandeling zijn 
daarom erg belangrijk. 

VAAK
VOORKOMENDE
HOORNVLIESAANDOENINGEN

· Keratitis: ontsteking van het hoornvlies.
· Keratoconus: een progressieve ziekte waarbij    
  het hoornvlies dunner en kegelvormig wordt.
· Droge-ogensyndroom: ontstaat door een     
  gebrek aan traanvocht.
· Hoornvlieserosie: Hoornvliesletsel        
  veroorzaakt door krassen, sneetjes of loslating op  
  het oppervlak van het hoornvlies.



METHODES OM HET 
HOORNVLIES TE 
ONDERZOEKEN
· Biomicroscopie: microscopisch onderzoek van het      
  hoornvlies en andere structuren van het voorste segment. 
· Keratometrie: het meten van de kromming van het        
  oppervlak van het hoornvlies. 
· Topografie: wordt gebruikt voor de topografische analyse     
  van de voorkant van het hoornvlies.
· Pachymetrie: meting van de dikte van het hoornvlies.
· Speculaire microscopie: geeft het aantal en de structuur     
  van endotheelcellen aan.
· Estesometrie: wordt gebruikt bij de evaluatie van de        
  gevoeligheid van het hoornvlies. 
· Het kleuren van het hoornvlies: aandoeningen van het     
  hoornvliesoppervlak kunnen worden waargenomen met het     
  ‘floresseine en rose bengal’ vloeistof.

BEHANDELINGSMETHODEN

· BEHANDELING VOOR HOORNVLIESSLIJTAGE
Afhankelijk van de slijtagegraad kiest de arts voor 
behandelingsmethodes zoals het afdekken van het oog, het gebruik 
van antibiotica, vergroting van de pupil voor pijnverlichting of het 
gebruik van een speciale contactlens.
· BEHANDELING VAN HOORNVLIESEROSIE
Behandeling is hetzelfde als voor de slijtage van het hoornvlies. 
Daarnaast worden er ook oogdruppels met een zoutoplossing of 
zalf aangebracht.
· HOORNVLIESTRANSPLANTATIE
Een hoornvliestransplantatie is een procedure waarbij het 
vertroebelde of vervormde hoornvliesweefsel door een gezond 
hoornvlies wordt vervangen.



HET IS 
MOGELIJK OM 
KERATOCONUS 
TE STOPPEN
Keratoconus is een ziekte die wordt gekenmerkt door 
progressieve bijziendheid en astigmatisme door het 
dunner worden en verscherpen van de transparante laag 
van het oog, het hoornvlies. De ziekte vordert tussen 
de leeftijd van 6 en 40 jaar en ontwikkelt zich volledig 
na 40-jarige leeftijd. Bij keratoconus verandert de vorm 
van het hoornvlies en verslechtert het zichtvermogen. 

Hoewel de oorzaak van Keratoconus niet exact 
bekend is, spelen genetica en mechanische trauma’s 
de belangrijkste rol bij de ontwikkeling ervan. Krabben 
aan het oog, harde contactlenzen, omgevingsfactoren 
en een genetische aanleg kunnen bijdragen aan de 
vordering van de ziekte.  

LET OP VOOR DEZE 
SYMPTOMEN!
• Permanente allergie / jeuk in het oog (lichte oogirritatie)

• Continue progressie van bijziendheid en astigmatisme 

• Niet scherp kunnen zien, ook niet met een bril 

• Verhoogde gevoeligheid voor licht 

• Het zien van lichtvlekken  

Vroegtijdige diagnose en behandeling van 
de ziekte van Keratoconus is van groot 
belang voor de preventie van ernstige 
toekomstige problemen.

U BENT NIET ALLEEN
We begrijpen in welke mate de ziekte u en uw leven 
beïnvloedt. Met de meest betrouwbare technologieën 
ter wereld en een gespecialiseerd artsenteam, staat 
Dünyagöz Hospital Group 24/7 voor u klaar.



HOE VAAK KOMT 
KERATOCONUS VOOR?
Uit een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek blijkt dat keratoconus bij 
1/2000 mensen voorkomt. Genetische aanleg is een belangrijke factor, maar 
het komt ook vooral voor op plaatsen met een heet en droog klimaat, waar 
meer allergieën voorkomen. Uit in de laatste jaren uitgevoerde onderzoeken 
blijkt dat het vaker voorkomt in stoffige, warme landen zoals Turkije, Iran, Irak, 
Saoedi-Arabië, Egypte en Dubai. In Turkije komt het vooral in het zuiden en op 
Cyprus voor. 

MOGELIJKE BEHANDELINGEN
In het behandelcentrum voor keratoconus van Dünyagöz worden 
gepersonaliseerde onderzoeken uitgevoerd, waarna in samenspraak met de 
gespecialiseerde arts een behandelingsmethode gekozen wordt.

• Hybride lens 
• Behandeling met intra-oculaire ringen 
• CCL (Corneal Cross Linking)   
• Plaatsen van een intraoculaire lens (ICL) 
• Combinatiebehandeling

WAAROM KIEST U VOOR EEN 
BEHANDELING BIJ DÜNYAGÖZ?
• Het eerste diagnose- en behandelingscentrum voor           
  Keratoconus in Turkije werd door Dünyagöz Hospital Group opgericht.  
• Alle centra zijn uitgerust met de nodige apparatuur voor de diagnose en   
  behandeling van Keratoconus. 
• De juiste opvolging van Keratoconus is erg belangrijk.
     Dünyagöz biedt zijn patiënten een gepersonaliseerde archivering en      
  chronische follow-up.  
• De behandeling wordt uitgevoerd door Keratoconusspecialisten met een  
  uitgebreide praktijkervaring van duizenden gevallen.
• Bij Dünyagöz zijn er speciale, volledig uitgeruste operatiezalen voor    
  keratoconusbehandelingen.  
• De operatiekamers zijn uitgerust met gecertificeerde, hypermoderne     
  chirurgische apparatuur en medische benodigdheden.  
• De medische uitrusting zoals chirurgische kleding, injectoren en speciale  
  medicijnen die tijdens de operatie worden gebruikt, zijn voor persoonlijk     
  en eenmalig gebruik. Deze materialen worden onder geen enkel beding     
  meermaals gebruikt.



GLAUCOOM 
(OOGDRUK)

WEES OP UW HOEDE VOOR DEZE 
SLUIPENDE OOGZIEKTE!

De belangrijkste redenen waarom glaucoom als 
een verraderlijke ziekte wordt bestempeld, zijn het 
onherstelbaar zichtverlies en de afwezigheid van 
symptomen tot in de gevorderde stadia. Glaucoom 
komt bij alle leeftijdsgroepen voor, inclusief 
pasgeborenen.

Na een geleidelijke symptoom- en pijnloze 
ontwikkeling, kan glaucoom in vergevorderde stadia 
snel evolueren en door onherstelbare schade aan de 
oogzenuwen blijvend zichtverlies veroorzaken.

Een vroege detectie en een tijdige behandeling van 
glaucoom is van groot belang om het zichtvermogen 
te sparen. Als het niet op tijd behandeld wordt, 
resulteert dit in permanent zichtverlies. Daarom is het 
erg belangrijk om het jaarlijkse oogonderzoek niet te 
verwaarlozen.

Bij Dünyagöz Hospital Group wordt bij onderzoeken, 
ongeacht de klacht, eerst en vooral de oogdruk van de 
patiënt gemeten. Op deze manier wordt een voordien 
onopgemerkt glaucoom zeker gediagnosticeerd.



HOE ZIET EEN OOG 
MET GLAUCOOM?

Een verhoogde intraoculaire druk veroorzaakt 
schade aan de oogzenuw. Deze schade wordt 
gekenmerkt door een vernauwd gezichtsveld. Deze 
sluipende ziekte kan, bij vroegtijdige diagnose 
waarbij er nog geen zichtverlies is opgelopen, door 
oogdruppels, een laserbehandeling of, indien nodig, 
chirurgie onder controle worden gehouden.

DE BEHANDELING 
VAN GLAUCOOM BIJ 
DÜNYAGÖZ

∙ Ervaren artsen met expertise in glaucoom en een  
  repertoire van duizenden operaties.

∙ Behandeling en follow-up van glaucoom met     
  onderzoeksapparatuur met de ‘s werelds
  nieuwste technologische infrastructuur.

∙ Gecertificeerde en hypermoderne           
  laserapparatuur en medische benodigdheden. 

∙ De medische uitrusting zoals chirurgische     
  kleding, injectoren en speciale medicijnen die    
  tijdens de operatie worden gebruikt, zijn
  voor persoonlijk en eenmalig gebruik. Deze     
  materialen worden onder geen enkel beding    
  meermaals gebruikt.



Onze kinderen zijn ons erg waardevol. Hun welzijn 
bezorgt ons soms angstige momenten en slapeloze 
nachten. Om hun gezondheid te waarborgen, zouden 
we zelfs onze eigen gezondheid verwaarlozen. 
Verwaarlozing van de ooggezondheid van kinderen 
door een gebrek aan informatie, kan op latere leeftijd 
tot moeilijk te behandelen problemen leiden. Twee 
van de belangrijkste problemen zijn scheelzien en 
luie ogen, die vooral op jonge leeftijd voorkomen 
en bij een vroege diagnose succesvol behandeld 
kunnen worden.

HET BELANG VAN 
EEN REGELMATIG 
OOGONDERZOEK BIJ 
KINDEREN

Door regelmatige onderzoeken kunnen 
zichtproblemen, de onderliggende oorzaken 
ervan en strabismus vroeg worden opgespoord. 
Daarnaast is het in deze levensfase mogelijk om 
oncontroleerbare oogbewegingen (nystagmus), 
aangeboren cataract en hangende oogleden te 
diagnosticeren en te behandelen. Bij sommige 
patiënten die zonder klachten op onderzoek komen, 
worden er refractieafwijkingen vastgesteld. Om 
oogluiheid te voorkomen, is het erg belangrijk om 
deze afwijkingen voor het zevende levensjaar te 
detecteren en te behandelen. Kinderen met klachten 
moeten, ongeacht hun leeftijd, door specialisten in 
de pediatrische oogheelkunde worden onderzocht. 

Om de ogen van kinderen van 0-16 jaar te 
beschermen, is het belangrijk om op de leeftijd van 
6 maanden, voor het naar school gaan en tijdens de 
schoolperiode een grondig oogonderzoek te laten 
uitvoeren.

SCHEELZIEN EN 
OOGGEZONDHEID 
VAN KINDEREN



WAAROM VOOR 
DÜNYAGÖZ KIEZEN VOOR 
KINDEROOGZORG?

• Speciaal behandelcentrum voor kinderen
• Artsen met expertise in de pediatrische oogheelkunde en ervaring met  
  duizenden cases
• Ervaren medisch personeel
• ‘s Werelds ultramodernste onderzoeksapparatuur voor de opvolging en  
   behandeling van oogziekten bij kinderen
• Speciale speelruimtes voor kinderen
• Operatiekamers met hoge normen voor hygiëne en sterilisatie
• Anesthesiologen met expertise in anesthesie voor kinderen
• Gecertificeerde en hypermoderne apparatuur en medische benodigdheden
• De medische benodigdheden zijn uitsluitend voor persoonlijk en
  eenmalig gebruik

GELIEVE BIJ DE 
ONDERSTAANDE SYMPTOMEN 
EEN PEDIATRISCHE 
OFTAMOLOOG TE RAADPLEGEN

• Afwijkend oog (scheelzien)
• Niet volgen met de ogen
• Rode of waterige ogen
• Trillingen in het oog
• Een oog dichtknijpen of sluiten
• Witte of mistige kleur in de oogpupil, die zwart moet zijn
• Objecten worden dichtbij ogen gehouden
• Met een gebogen hoofd kijken
• Regelmatig in de ogen wrijven
• Vroeggeboorte
• Diagnose van een lui oog in de familie
• Familiare oogaandoeningen



OCULOPLASTIE 
Oculoplastische chirurgie is de tak die zich bezighoudt 
met aandoeningen van de oogleden, traankanalen en 
het oogkas. 

Oculoplastie omvat allerlei behandelingen en 
esthetische toepassingen: gaande van Botox-
behandelingen tegen rimpels rond de ogen, het 
verhelpen van hangende oogleden en het verwijderen 
van wallen tot het plaatsen van prosthetische ogen 

en intra-oculaire tumoroperaties. 

BIJ DÜNYAGÖZ 
WORDT U 
NATUURLIJK 
MOOIER 
Leeftijdsgebonden en genetische deformaties, 
rimpels en verzakkingen in het gezicht en rond de 
ogen worden door oculoplastische specialisten 
vastgesteld en behandeld.
Het is belangrijk om een natuurlijke esthetische 
benadering te kiezen die past bij het gezicht van de 
patiënt. Bij weefsels die hun natuurlijkheid hebben 
verloren en waarvoor een medische esthetische 
behandeling geen oplossing kan bieden, kan 
een chirurgische procedure vereist zijn. Om dit 
onderscheid te maken, zijn ervaring en expertise 
nodig.  De oculoplastiespecialisten van Dünyagöz 
Hospital Group stellen op de patiënt afgestemde 
behandelingen voor die een natuurlijke schoonheid 
waarborgen.



OOG- EN OOGLIDCORRECTIE

Het doel van de esthetische ingrepen die bij Dünyagöz Hospital Group 
worden toegepast, is om de patiënt een gezonder en natuurlijker voorkomen 
te geven. Om deze reden is het belangrijk dat de ooglidcorrectie wordt uit-
gevoerd door oculoplastische chirurgen met een grondige kennis van zowel 
de anatomie van het ooglid als de principes van cosmetische chirurgie.

ESTETHISCHE OOGPROBLEMEN 
DIE BEHANDELD WORDEN

• Hangende oogleden 
• Spasmen van de oogleden
• Infecties van het ooglid en de omliggende gebieden
• Ooglidafwijkingen als gevolg van gezichtsverlamming
• Wallen onder de ogen 
• Botox voor rimpels rond de ogen
• Schildkliergerelateerde ooglidafwijkingen
• Schildkliergerelateerde uitpuilende ogen 
• Beweeglijke oogprothese
• Verstopping van het traankanaal

HUIDVERJONGINGS-
BEHANDELING

STANDAARD
HUIDVERZORGING

HYDRATERENDE
HUIDVERZORGING

BOTOX

GEZICHTS-
MESOTHERAPIE

OOG-
MESOTHERAPIE

FILLER

CHEMISCHE
PEELING

PLATET-RICH-PLASMA



HET 
VLAGGENSCHIP 
VAN HET MEDISCH 
TOERISME IN 
TURKIJE

Dünyagöz luidde in Turkije een nieuw tijdperk in 
met gespecialiseerde oogziekenhuizen. In Turkije 
heeft Dünyagöz in 12 verschillende steden, 21 
verschillende vestigingen: Istanbul, Ankara, Izmir, 
Izmit, Adana, Samsun, Tekirdag, Bursa, Konya, 
Sakarya en Gaziantep. Het heeft ook 9 vestigingen 
in Frankfurt en Keulen (Duitsland), Tbilisi (Georgië), 
Baku (Azerbeidzjan), Pristina (Kosovo), Bishkek 
(Kirgizië), Sarajevo (Bosnië en Herzegovina), 
Haskovo (Bulgarije) en Boekarest (Roemenië). Met 
deze locaties heeft Dünyagöz haar naamsbekendheid, 
bereikbaarheid en servicenetwerk internationaal 
uitgebreid.

Het gezondheidstoerisme lokt jaarlijks duizenden 
patiënten uit 160 verschillende landen. Er 
worden voornamelijk laseroperaties, Trifocale 
slimme lensoperaties, retinale operaties en 
glaucoombehandelingen aangeboden. Dünyagöz 
Hospital group maakte haar doelstelling om een 
wereldwijd gerenommeerd referentiecentrum 
te worden waar en is het vlaggenschip van het 
gezondheidstoerisme in Turkije geworden.



GEZONDHEIDSTOERISTISCHE
PAKKETTEN

Met ervaren medisch personeel, 
gepersonaliseerde medische pakketten en 
VIP-transferservices, bezit Dünyagöz de juiste 
infrastructuur om buitenlandse patiënten in alle 
takken van de oogzorg de beste zorg te bieden. 

Door nog meer R&D en grootschalige 
onderzoeken uit te voeren, streeft het 
referentiecentrum van Turkije ernaar nieuwe 
technologieën en behandelingsmethodes te 
ontwikkelen en te exporteren. Dünyagöz Hospital 
Group behaalde zijn marktleiderspositie 
door professionaliteit, ethisch inzicht en 
verantwoordelijkheidszin. Door de diensten 
steeds aan hoge kwaliteitsnormen te toetsen, 
blijft Dünyagöz op volle kracht verder werken 
om het vertrouwen van zijn patiënten te eren.

INFRASTRUCTUUR
VAN HET 
GEZONDHEIDSTOERISME

Dünyagöz is één van de meest toonaangevende 
instellingen die een meerwaarde biedt aan 
de ontwikkeling van het gezondheidstoerisme 
in Turkije. Zowel in Turkije als in Europa en 
West-Azië slaagt Dünyagöz erin haar merk 
succesvol te vertegenwoordigen. Door 
primeurbehandelingen te introduceren 
en steeds innovaties te implementeren, 
heeft Dünyagöz niet alleen voor zichzelf 
naam gemaakt, maar ook een meerwaarde 
geboden aan de bekendheid van Turkije als 
(gezondheids-) toeristische bestemming. 

Dünyagöz biedt met een professioneel 
systeem aantrekkelijke pakketten voor 
gezondheidstoerisme, welke visa, vluchten, 
verblijf en chirurgische diensten omvatten. 
Met deze pakketten kunnen patiënten uit het 
buitenland zich met de meest geavanceerde 
technologieën laten behandelen en tegelijkertijd 
van een toeristisch paradijs genieten.

Door het online reserveringssysteem op de 
website en vertegenwoordigers in Europa, 
speelt Dünyagöz een grote rol in het groeiende 
potentieel van het gezondheidstoerisme. 
Dünyagöz biedt buitenlandse patiënten 
uitgebreide gespecialiseerde diensten zoals 
laseroperaties, Trifocale slimme lensoperaties, 
retinale chirurgie en glaucoombehandelingen 
en verwelkomt jaarlijks duizenden patiënten 
uit 160 landen.

Inhoud van de gezondheidstoeristische 
pakketten:
• Dienstverlening in vreemde talen
• Verwelkoming op de luchthaven en       
  transferservice 
• Preoperatieve testen en onderzoeken 
• Chirurgische ingreep en postoperatieve     
  controle
• Het voorschrijven van postoperatieve     
  medicatie 
• Verzorging van de accommodatie

HET GEZONDHEIDSTOERISME
IN TURKIJE GROEIT STEEDS
VERDER, DÜNYAGÖZ WERKT
MET VOLLE KRACHT MEE

Turkije heeft met zijn geografische ligging 
tussen Europa, het Midden-Oosten, 
Afrika en Rusland een groot potentieel 
om een van de belangrijkste centra voor 
gezondheidstoerisme ter wereld te worden. 
Dünyagöz doet al het mogelijke om Turkije 
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen 
door een superieure servicekwaliteit en 
patienttevredenheid na te streven. Dünyagöz 
is actief in het buitenland in Frankfurt en 
Keulen in Duitsland, Tbilisi in Georgië, 
Bakoe in Azerbeidzjan, Pristina in Kosovo, 
Bishkek in Kirgizië, Bosnië en Herzegovina 
(Sarajevo), Bulgarije (Haskovo) en Roemenië 
(Boekarest). ) en exporteert haar diensten 
door vestiging op 9 verschillende locaties.



DÜNYAGÖZ, DE 
WERELDWIJDE FAVORIET
Dünyagöz biedt zowel volwassenen als kinderen een allesomvattende diensten voor de oogzorg 
in slimme, met geavanceerde technologie uitgerust gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn de 
nieuwste lasertechnologieën in de behandeling van bij- en verziendheid en astigmatisme en het 
gebruik van Trifocale slimme lenzen bij staaroperaties. Het aanbod van medische diensten gaat 
van behandelingen van hoornvliesaandoeningen waarvoor microchirgurische ervaring vereist 
is, tot behandelingen voor diabetesgerelateerde oogziekten en netvliesaandoeningen, en van 
oogneurologie en cosmetische oogchirurgie tot glaucoom- en uveitis behandelingen.

De buitenlandse oogartsen in de overzeese vestigingen verkiezen Dünyagöz boven de 
academische en algemene ziekenhuizen van hun thuisland om hun medische diensten aan hun 
landgenoten aan te bieden. De belangrijkste redenen waarom buitenlandse artsen bij Dünyagöz 
willen werken zijn: de hoogwaardige gezondheidszorg, de geavanceerde technologie en de 
betrouwbare infrastructuur en ervaring die het als gespecialiseerd ziekenhuis biedt.



VOORNAAMSTE 
LANDEN VOOR HET 
GEZONDHEIDSTOERISME
EUROPA 

• DUITSLAND • NEDERLAND

• BELGIË • OOSTENRIJK

• VERENIGD KONINKRIJK

• ZWITSERLAND  • ZWEDEN

• NOORWEGEN • DENEMARKEN 

• FINLAND • FRANKRIJK • ITALIË

• PORTUGAL • SPANJE

• ESTLAND • IERLAND • LETLAND 

• POLEN • TSJECHIË 

• HONGARIJE • SLOWAKIJE

DE BALKANLANDEN   
• ROEMENIË • GRIEKENLAND

• SLOVENIË • BOSNIË

• MACEDONIË • BULGARIJE 

• ALBANIË • SERVIË

• KROATIË • MONTENEGRO

HET MIDDEN-OOSTEN EN  
NOORD-AFRIKA 
• QATAR • BAHREIN • ALGERIJE

• IRAK  • LIBIË • SAOEDI-ARABIË

• EGYPTE • SYRIË • IRAN • JEMEN

• MAROKKO • VERENIGDE        

  ARABISCHE EMIRATEN

• LIBANON • TUNESIË • JORDANIË

• KOEWEIT • OMAN • ISRAEL

RUSLAND EN KAUKASUS  
• GEORGIË • MOLDAVIË

• KYRGYZSTAN • TAJIKISTAN

• OEZBEKISTAN • RUSLAND 

• KAZACHSTAN • TURKMENISTAN

• AZERBEIDZJAN • OEKRAÏNE

• ARMENIË • MONGOLIË

• PAKISTAN • AFGHANISTAN

AZIË  
• JAPAN • CHINA • ZUID KOREA 

• MALEISIË • BANGLADESH • INDIA

• NEPAL • INDONESIË • FILIPPIJNEN

• SINGAPORE • THAILAND • TAIWAN

NOORD- EN ZUIDAMERIKA    
• VS • CANADA • MEXICO

• BRAZILIË • ARGENTINIË

• VENEZUELA • COLOMBIA • PERU



ALS DE MARKTLEIDER VAN HET 
GEZONDHEIDSTOERISME BIEDT 
DÜNYAGÖZ JAARLIJKS DUIZENDEN 
OOGHEELKUNDIGE DIENSTEN AAN 
PATIËNTEN UIT 160 LANDEN.



DÜNYAGÖZ FRANKFURT
In 2011 opent Dünyagöz het eerste en grootste centrum voor oogheelkunde in Europa in de Schaumainkaistraat. 
Deze vestiging is in een van de mooiste wijken van de stad gelegen. Dünyagöz Frankfurt beschikt over een 
gespecialiseerd medisch team, deskundig personeel en innovatieve technologie. Met een oppervlakte van 3.000 
vierkante meter biedt het betrouwbare gezondheidsdiensten aan zijn patiënten, die vanuit heel Europa komen.

DÜNYAGÖZ BAKU
Dünyagöz Hospital Group biedt al zijn kennis, ervaring, expertise en hoogtechnologische faciliteiten aan 
het hele Azerbeidzjaanse volk in een volledig uitgerust ziekenhuis in Baku met een oppervlakte van 8.500 
vierkante meter. Dünyagöz Baku wordt door de Azerbeidzjaanse overheid ondersteund en aangemoedigd 
om zijn investeringen in het land te vergroten. Het groot team van hooggekwalificeerde artsen, bestaande 
uit experts, universitaire docenten en professoren, biedt 24/7 ononderbroken gezondheidsdiensten.

BAKU

FRANKFURT



KWALITEITSGARANTIES

KWALITEITSBELEID

Dünyagöz Hospital Group voldoet aan het kwaliteitsnormen conform ISO 9001, JCI (Joint 
Commission International) en de vereisten van het ministerie van Volksgezondheid. Deze 
kwaliteitsnormen worden door het kwaliteitsmanagementsysteem in acht genomen en zonder 
enige compromissen geïmplementeerd. Alle geschikte en nodige procedures om continu te 
verbeteren en de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, zijn in de nationale en internationale 
normen vastgelegd en in het kwaliteitsmanagementssysteem van de organisatie geïntegreerd.

• Het voornaamste streefdoel van ons kwaliteitsbeleid is om, onder alle omstandigheden, de    
  patiënttevredenheid te garanderen,
• Het systematisch opvolgen van de aanbevelingen van de patiënten om steeds     
  verbeteringen te implementeren, 
• Alles in het werk stellen om aan de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften van onze  
  werknemers te voldoen en de personeelstevredenheid te verzekeren. Hierdoor brengen  
  werknemers dit vertrouwen en geluk op de patiënt over, 
• Patiënten zonder tijdverspilling de beste en juiste informatie en de gepaste diensten
  aanbieden,
• De samenleving over oogziekten en behandelmethoden informeren door middel van media,   
  seminars, congressen en gratis oogscans, het helpen bij de behandeling van mensen uit  
   kansengroepen,
• Het streven om een informatiebron op vlak van oogheelkunde te zijn, door onze  
  onderzoeken met alle oogartsen te delen en seminaries in ons ziekenhuis te organiseren,
• Het aanbieden van diensten in overeenstemming met de ISO 9001-kwaliteitsnormen en  
  JCI-accreditatienormen.



JCI
(Joint Commission International)

Dünyagöz Hospital Group is het eerste oogheelkundig ziekenhuis in Turkije dat het 
kwaliteitscertificaat van JCI (Joint Commission International) ontving. JCI is een onafhankelijke, 
internationale accreditatie-instelling die de normen voor zorginstanties bepaalt en auditeert. 
JCI is het internationaal departement van JCAHO (Joint Commission on Accreditation 
of Healthcare Organisations), ‘s werelds grootste accreditant die ongeveer 18.000 
gezondheidsinstellingen in de Verenigde Staten accrediteert. De normen van JCI zijn van 
toepassing op alle activiteiten van het ziekenhuis en vormen de basis van de zorgverlening 
aan patiënten. Daarom zijn de JCI-normen gericht op processen die verband houden met 
de kwaliteit van de patiëntenzorg en -veiligheid, evenals de rechten van de patiënten zijn 
familie. In overeenstemming hiermee wordt er rekening gehouden met volgende criteria bij 
het plannen van de werkzaamheden: toegankelijkheid en continuïteit van de zorg, de rechten 
van de patiënt en zijn familieleden, het veilig gebruik van medicatie, de passende kosten, een 
modern personeelsbeleid, het kennismanagement, een gemakkelijke communicatie met het 
senior management, het nut voor de samenleving, de doeltreffendheid en efficiëntie van de 
werkmethodes en een geslaagd risicomanagement.

ISO 9001 
(International  Standardization Organization) 

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerd kwaliteitsmanagementsysteem om de 
klanttevredenheid te verhogen door aan de verwachtingen en behoeften van de 
klant en de wettelijke vereisten te voldoen. Het bepaalt de voorwaarden van het 
kwaliteitsmanagementsysteem op verschillende vlakken: gaande van de organisatiestructuur, 
de klanttevredenheid en gegevensanalyses tot de personeelstevredenheid, de doeltreffendheid 
van procedures en de interne audits.
Dünyagöz Hospital Group opereert in overeenstemming met alle criteria en wordt jaarlijks 
door TÜV-SÜD geauditeerd om het kwaliteitssysteemcertificaat te vernieuwen.

ISO 10002
Kwaliteitssysteem voor klanttevredenheid 

Door middel van het kwaliteitssysteem ISO 10002 wordt de patiënttevredenheid op het 
hoogste niveau gehouden en worden klachten van patiënten op het juiste moment, op de 
juiste manier en door de juiste personen behandelt. Het is een integraal onderdeel van 
het kwaliteitssysteem ISO 9001 van Dünyagöz Hospital Group. Dit systeem biedt een 
consistente benadering om vragen van patiënten te beantwoorden en stelt ons in staat om 
trends te identificeren, oorzaken van klachten te elimineren en de dienstverlening van ons 
ziekenhuis te verbeteren. De Dünyagöz Hospital Group ondergaat jaarlijks een internationale 
certificeringsaudit en bezit het klanttevredenheidscertificaat ISO 10002.
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