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WAAROM EEN 
OOGLASER
CORRECTIE 
MET SMILE?

HET IS EEN 
COMFORTABELE 
EN MINIMAAL 
 INVASIEVE 
 INGREEP
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HOE WERKT 
HET OOG?

Het menselijke oog is een fantastisch 
 orgaan. Elk oog is uniek. De kwaliteit van 
ons zicht wordt bepaald door de grootte en 
de vorm van onze ogen. Die kunnen heel 
erg variëren.

Bij een gezond oog passeren de licht
stralen door het hoornvlies. Deze worden 
door de lens in het oog gefocust op de 
weefsellaag achterin het oog (het netvlies). 
Het beeld dat wordt gevormd, gaat via de 
oogzenuw naar de hersenen.

Als de afmetingen van het oog niet 
 symmetrisch zijn, of als de vorm ietwat 
onregelmatig is, kan dat leiden tot een 
oog afwijking. De zogenoemde ‘refractieve 
afwijkingen’, die we uitleggen op de 
volgende pagina, komen heel vaak voor 
en kunnen bij patiënten van alle leeftijden 
optreden.

Normaal zicht
Lichtstralen passeren ongehinderd door de 
doorzichtige lens en worden rechtstreeks 
op het netvlies gefocust, waardoor een 
helder beeld ontstaat.

HET ZICHT
BEGRIJPEN

Oogzenuw

NetvliesLens

Hoornvlies

Pupil
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Bijziendheid (myopie)
Patiënten met ‘bijziendheid’ 
(myopie) kunnen voor
werpen dichtbij goed zien. 
Dat geldt niet voor voor
werpen op afstand.

Verziendheid 
(hypermetropie)
Mensen met ‘verziendheid’ 
(hypermetropie) kunnen 
goed focussen op 
voorwerpen veraf, maar 
hebben moeilijkheden met 
dichtbij te zien.

Astigmatisme
Astigmatisme betekent 
dat het hoornvlies een 
onregelmatige (licht ovale) 
vorm heeft, waardoor de 
lichtstralen op meer dan 
één punt focussen. Het 
resultaat is een wazig en 
vervormd zicht.

Simulatie van bijziendheid Simulatie van verziendheid Simulatie van astigmatisme

Refractie verwijst naar de lichtbreking in 
het oog. Refractieve afwijkingen zoals 
bijziendheid, verziendheid of astigmatisme 
komen voor als het optische vermogen van 
het hoornvlies en de lengte van het oog 
niet op elkaar afgestemd zijn, waardoor de 
lichtstralen niet op het netvlies gefocust 
worden.

REFRACTIEVE 
AFWIJKINGEN

Vaak voorkomende 
afwijkingen
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WAAROM IS 
SMILE 
BETER?

HET IS EEN  
COMFORTABELE 
 INGREEP

SMILE: een minimaal invasieve ingreep

Bij SMILE, of SMall Incision Lenticule
Extraction, creëert de chirurg met een 
ooglaser een klein stukje weefsel (lentikel) 
in het hoornvlies dat hij/zij via een kleine 
incisie verwijdert. 

De ingreep zelf duurt maar enkele minuten 
en bestaat uit drie stappen.

 
Het lentikel creëren
De chirurg creëert een 
klein stukje hoornvlies
weefsel (lentikel) en maakt 
een kleine incisie in het 
hoornvlies.

 
Het lentikel verwijderen
De chirurg verwijdert het 
lentikel uit het hoornvlies 
via de kleine incisie.

 
De afwijking corrigeren
Door het lentikel weg te 
halen, verandert de vorm 
van het hoornvlies en 
bereik je de gewenste 
correctie.

STAP 1 STAP 2 STAP 3
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Minimaal invasief
SMILE is een flaploze ingreep die een 
kleine incisie van slechts 24 mm vereist. 
Het hoornvlies behoudt hierdoor beter 
de biomechanische sterkte en stabiliteit. 
De gevoeligheid van het hoornvlies en 
normale traanfilm herstellen zich sneller. 
Bovendien heb je minder risico op infectie 
of droge ogen.

Comfortabele behandeling
SMILE biedt als minimaal invasieve 
behandeling vele voordelen. Patiënten 
ervaren SMILE doorgaans als zeer 
comfortabel en stressvrij. De ingreep zelf 
duurt slechts een paar minuten en is geur 
en geruisloos. 

Wat SMILE voor jou kan betekenen

Individuele aanpak
De SMILEingreep levert uitstekende  
resultaten met een hoge 
betrouwbaarheidsgraad op, zelfs bij hoge 
bijziendheid. SMILE is geschikt voor 
mensen met een actieve levensstijl.

Snel weer de oude
Met SMILE is het gezichtsvermogen 
gewoonlijk al na een paar dagen volledig 
hersteld. Normaal gezien kan je enkele 
dagen na de behandeling alweer achter 
het stuur plaatsnemen, gaan werken en 
sporten zonder bril of contactlenzen.
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HOE WORDT  
SMILE 
UITGEVOERD? MET  

VisuMax® 
VAN ZEISS

Snel en accuraat
ZEISS ontwikkelde de unieke en 
innovatieve SMILEingreep, de 
meest geavanceerde techniek voor 
ooglasercorrectie naast PRK en LASIK. 
De volledige ingreep wordt uitgevoerd met 
VisuMax® van ZEISS, een femtosecond 
ooglaser met hoge precisie.

Comfortabel contactglas
De ooglaser werkt met een vrijwel pijnloos, 
anatomisch gevormd contactglas dat 
de natuurlijke vorm van het hoornvlies 
benadert. Het contactglas werkt met 
een lichte zuigkracht en oefent tijdens 
de ingreep een lichte druk uit op het 
oog om de laserstraal precies te kunnen 
positioneren. 
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Overweeg je een SMILEbehandeling? 
Dan heb je vast heel wat vragen. 
Hieronder beantwoorden we enkele 
veelgestelde vragen. Deze informatie is 
niet bedoeld om een consultatie met je 
oogarts te vervangen.

Hoe bereid ik me voor?
Draag je contactlenzen? Dan raden de 
meeste chirurgen aan een paar weken 
voor de operatie over te schakelen op 
een bril. Breng geen makeup, lotions of 
parfum aan op de dag van de ingreep. Je 
vraagt best aan iemand om je achteraf 
naar huis te brengen.

Veelgestelde vragen over SMILE

Doet het pijn?
De ingreep is zo goed als pijnloos. De 
chirurg gebruikt verdovende oogdruppels.

Wat gebeurt er na de operatie?
Na de operatie ga je best naar huis om 
te rusten. Doorgaans schrijft de arts 
je oogdruppels en misschien andere 
medicatie voor. Het is gebruikelijk om na 
je ingreep op controle te gaan. Je arts zal 
in de daaropvolgende weken of maanden 
enkele opvolgafspraken vastleggen.

Wanneer kan ik mijn normale 
activiteiten hervatten?
Elk genezingsproces is anders. In de 
meeste gevallen zie je opnieuw scherp 
één of twee dagen na de ingreep en 
stabiliseert het zicht binnen een week. 
Normaal gezien kan je enkele dagen 
na de behandeling met de auto rijden, 
gaan werken en sporten zonder bril of 
contactlenzen.




