
PRESBYOND Laser Blended Vision
Ooglasercorrectie geoptimaliseerd voor personen met een leesbril
Informatie voor patiënten



2

Nieuwe perspectieven 
PRESBYOND Laser Blended Vision

Ons zicht is ons meest waardevolle zintuig. We ervaren de wereld om ons heen 
hoofdzakelijk met onze ogen. Ons zicht geeft ons informatie, zet zaken in perspectief en 
vormt mee onze meningen. Kortom: het geeft ons leven betekenis.

Naarmate we ouder worden, gaan lichaamsfuncties zoals ons zicht stilaan achteruit. 
Nagenoeg iedereen krijgt vroeg of laat presbyopie of ouderdomsverziendheid. Het wordt 
steeds moeilijker om voorwerpen op zeer korte afstand perfect scherp te zien. Meestal begint 
dit rond de leeftijd van 40 jaar. De ooglens verliest geleidelijk haar natuurlijke capaciteit om 
scherp te stellen en dat veroorzaakt moeilijkheden bij het focussen op voorwerpen dichtbij 
en bij het lezen. Dankzij baanbrekend medisch en technologisch onderzoek in de afgelopen 
jaren zijn er voortaan nieuwe behandelingen beschikbaar.

Bij de ontwikkeling van PRESBYOND® Laser Blended Vision paste ZEISS de nieuwste 
ontwikkelingen toe om patiënten de resultaten te geven die ze willen. Deze methode biedt 
verschillende voordelen ten opzichte van conventionele methoden voor oogcorrectie. Vooral 
omdat ze een behandeling op maat mogelijk maakt, voor een helder zicht op alle afstanden 
zorgt en onmiddellijk effect heeft.
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De focus op iets leggen
Soorten refractieafwijkingen

Net als de lens van een camera bundelen het hoornvlies en de lens van het 
menselijke oog de lichtstralen en richten ze die op een brandpunt op het net-
vlies. Daardoor wordt een scherp beeld naar de hersenen 'doorgeseind'. De lens 
van het oog kan van vorm veranderen om te focussen op voorwerpen op ver-
schillende afstanden. Naarmate we ouder worden, wordt de lens minder flexibel 
en is ze steeds minder goed in staat om van vorm te veranderen en haar focus 
aan te passen. Daardoor hebben we moeite om scherp te zien op alle afstanden 
en hebben we uiteindelijk een leesbril of contactlenzen nodig. Deze medische 
aandoening heet 'presbyopie'.

Presbyopie:

Door de toenemende inflexibiliteit van de lens 

kunnen de lichtstralen niet op het brandpunt 

van het netvlies worden gericht. Hierdoor zijn 

voorwerpen niet meer scherp gefocust.

Presbyopie kan optreden in combinatie met 

bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en 

zelfs normaal zicht.
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Bijziendheid (myopie):

Lichtstralen worden door het hoornvlies en de lens  

zodanig gebroken dat het brandpunt vóór het netvlies 

ligt. Voorwerpen op afstand lijken niet goed gefocust 

te zijn. Afhankelijk van de graad van myopie worden 

voorwerpen dichtbij scherp gefocust.

Verziendheid (hypermetropie):

Lichtstralen worden door het hoornvlies en de lens  

zodanig gebroken dat het brandpunt achter het  

netvlies ligt. Afhankelijk van de graad van verziend- 

heid zijn voorwerpen dichtbij, en in sommige gevallen  

zelfs voorwerpen op een afstand, niet meer scherp  

gefocust. 

Astigmatisme:

Door de onregelmatige kromming van het hoornvlies 

worden de lichtstralen gebroken in meerdere brand-

punten en niet in maar één brandpunt. Afhankelijk 

van de graad van astigmatisme lijken voorwerpen 

dichtbij en op afstand scheef en vervormd.

Normaal zicht (emmetropie):

Lichtstralen worden door het hoornvlies en de lens 

zodanig gebroken dat het brandpunt direct op het 

netvlies valt. Voorwerpen dichtbij en op afstand  

zijn scherp gefocust.  

Toch kunnen ook mensen met een normaal zicht  

last hebben van presbyopie. Ze hebben meestal 

moeite om te focussen op voorwerpen dichtbij.
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Conventionele monovisie

Er bestaan verschillende methoden om mensen met  
presbyopie te behandelen. We lichten enkele fundamen-
tele eigenschappen van conventionele behandelingen toe.

Bij de meeste conventionele monovisiebehandelingen (chirur-

gisch of contactlenzen) wordt één oog gecorrigeerd voor een 

goed zicht veraf en het andere oog voor een goed zicht dichtbij. 

De hersenen moeten zich dus aanpassen: ze 'zien' twee beelden 

die gecorrigeerd zijn voor verschillende afstanden.  

Helaas verdragen een aantal patiënten deze ingreep niet. Volgens 

wetenschappelijke studies kunnen slechts ongeveer 59 – 67 %1  

van de patiënten de twee beelden met succes samenvoegen. 

Ze ervaren vaak een gebied van slechter zicht op middellange 

afstand – de 'wazige zone' ('Blur Zone'). De patiënten die de in-

greep wel verdragen, hebben vaak veel tijd nodig om zich aan 

hun nieuwe zicht aan te passen. Naast het wazige beeld kun-

nen ook de contrastgevoeligheid, het dieptezicht en de scherpte 

voor fijne details in de buurt van het focuspunt verslechteren. 

Simulatie
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PRESBYOND Laser Blended Vision

Ten opzichte van conventionele methoden biedt PRESBYOND® Laser 
Blended Vision diverse voordelen. Zo maakt deze technologie in het 
bijzonder een behandeling op maat mogelijk die resulteert in een 
helder zicht op alle afstanden. 

PRESBYOND Laser Blended Vision is de volgende stap 

in uitmuntende oogzorg. Net als bij conventionele 

monovisiemethoden wordt één oog vooral gecorrigeerd 

voor een goed zicht veraf en het andere voor een goed 

zicht dichtbij. Er is een belangrijk verschil: deze methode 

verfijnt het dieptezicht van elk oog afzonderlijk en creëert zo 

een aangepaste samensmelting van de twee beelden in de 

tussenliggende zone – de 'overlappende zone' ('Blend Zone'). De 

unieke 'Blend Zone' maakt het voor de hersenen gemakkelijker 

om de beelden van de twee ogen samen te voegen, zoals u ziet 

in de gesimuleerde afbeelding hierboven. De meeste patiënten 

ervaren een onmiddellijke verbetering. Ze kunnen zich veel 

sneller aan hun nieuwe zicht aanpassen. Bovendien verdragen 

meer patiënten deze ingreep – tot 97 %2, ten opzichte van 

slechts 59 – 67 %1 bij conventionele monovisie.

Simulatie



8

ZEISS is al jarenlang actief betrokken bij het 
onderzoek en studies naar refractieve laser-
behandelingen voor patiënten met presbyopie. 
PRESBYOND® Laser Blended Vision is gebaseerd 
op Laser Blended Vision, dat voor het eerst in 
2009 werd voorgesteld. Dit is een effectief be-
wezen behandelmethode. Het succes van Laser 
Blended Vision is dan ook gedocumenteerd in 
verschillende studies. De laserbehandeling zelf 
duurt meestal minder dan twee minuten per 
oog en biedt een aantal voordelen ten opzichte 
van conventionele monovisiemethoden.

PRESBYOND Laser Blended Vision
Behandeling geoptimaliseerd voor patiënten met een leesbril (presbyopie)

MEL 80/MEL 90 en PRESBYOND Laser Blended Vision –

Gebundelde krachten voor een helder zicht op alle afstanden

• Een echt binoculair zicht dankzij de 'Blend Zone'

• Een duidelijk zicht op elke afstand: dichtbij, veraf en zelfs op middellange  

 afstand

• Vrijwel geen verlies van contrastgevoeligheid

• Heel veel patiënten verdragen de ingreep

•  Doeltreffende behandeling van zeer verschillende afwijkingen (van -8,0 D tot 

+2,0 D) en dus geschikt voor de meeste patiënten met presbyopie

•  Geschikt voor de behandeling van patiënten met bijziendheid, verziendheid en 

zelfs emmetrope presbyopie – met of zonder astigmatisme

• Een snelle en actieve eyetracker elimineert het risico op een verkeerde  

 behandeling

• Natuurlijke maar toch gepersonaliseerde behandeling om elk oog afzonderlijk  

 te behandelen

• Een oplossing volledig op maat voor elk oog

• De meeste patiënten kunnen nog dezelfde dag zonder bril lezen

• Een bewezen behandelmethode

• Onmiddellijke verbetering en verhoogde levenskwaliteit

• Kans op een leven zonder bril

• Volledig te herstellen behandeling
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Excimerlaser MEL 80/MEL 90 
Een betere ervaring voor patiënten

Referenties 
1   Bruce J.W. Evans, Ophthalmic and Physiological Optics, vol. 27, uitgave 5, september 2007, pagina's 

417 – 439
2  Dan Z. Reinstein, Journal of Refractive Surgery, vol. 27, uitgave 1, januari 2011, pagina's 23 – 37

In het algemeen geldt: hoe sneller de behandeling, hoe comfortabeler deze is voor de 

patiënten. De MEL 80®/MEL 90®-excimerlaser van ZEISS is een erg precies instrument 

dat bij uitstek geschikt is voor snelle PRESBYOND Laser Blended Vision-behandelingen.  

Met deze excimerlaser zijn zeer nauwkeurige, hoogwaardige en soepele correcties van 

het hoornvlies mogelijk. Geavanceerde optische technologieën van ZEISS zorgen voor 

een minimale blootstelling van het oog aan energie, waardoor het omliggend hoornvlies 

wordt beschermd.

De eyetracker van het systeem biedt een precieze laserpositionering tijdens de behandeling.

Indien nodig zorgt de eyetracker voor een automatische correctie bij verschuivingen van  

de pupil. Bovendien kunnen de behandelingen plaatsvinden zonder pupilverwijdende 

medicatie, waardoor de ervaring voor patiënten nog beter wordt. Heel belangrijk is  

dat patiënten zich slechts enkele seconden hoeven te focussen op het fixatielicht. Met  

de MEL 80/MEL 90 verloopt de behandeling snel en doeltreffend.

Is PRESBYOND Laser Blended Vision iets voor mij?

Overweegt u een refractieve laserbehandeling zoals LASIK? Sta dan zeker eens stil bij 

PRESBYOND Laser Blended Vision en de voordelen die deze methode voor u kan hebben. 

Vraag uw arts om meer informatie.
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Andere wetenswaardigheden over  
PRESBYOND Laser Blended Vision

PRESBYOND Laser Blended Vision  

is speciaal. Waarom?

In principe is PRESBYOND® Laser Blended  

Vision vergelijkbaar met conventionele  

monovisie. Het verschil is dat de behandeling 

bij PRESBYOND Laser Blended Vision voor elk 

oog aangepast wordt. Daarbij ontstaat in het 

tussenliggende bereik een overlappende zone 

('Blend Zone'). Daardoor kunnen beide ogen de 

beelden gemakkelijker samenvoegen, met een 

duidelijk zicht op alle afstanden als resultaat.

Hoeveel jaren ervaring steekt in de  

ontwikkeling van de behandeling?

ZEISS staat al sinds 1846 bekend voor kwa-

liteit en precisie in alles wat met optiek te 

maken heeft. Het bedrijf heeft meer dan 100 

jaar ervaring in oogheelkundige oplossingen. 

In 1986 onthulde het bedrijf de eerste exci-

merlaser om refractieafwijkingen van het oog 

te corrigeren. ZEISS is al meer dan 25 jaar een 

pionier op het vlak van laserbehandelingen 

voor de correctie van visuele afwijkingen.  

Laser Vision Blended wordt al sinds 2009  

gebruikt om presbyopie te behandelen. 

Hoe weet ik of deze behandeling  

geschikt is voor mij?

Of iemand in aanmerking komt voor de behan-

deling, hangt af van dezelfde criteria als bij de 

normale LASIK-ingrepen. Het verschil is dat deze 

behandeling op maat aangepast wordt voor ie-

dere patiënt met presbyopie. U ondergaat eerst 

een gedetailleerd oogonderzoek. De aard en de 

graad van de refractieafwijking, de kromming 

en de dikte van het hoornvlies, en nog vele  

andere factoren spelen een rol. Uw tolerantie- 

niveau voor monovisie en oogdominantie wor-

den ook getest. Vervolgens vertelt uw oogarts 

u of een behandeling met PRESBYOND Laser 

Blended Vision geschikt is voor u of niet.

Hoelang duurt het voordat ik goed kan zien 

en mijn gebruikelijke routine kan hervatten?

Elk genezingsproces verloopt anders. Meestal 

hebben de patiënten één of twee dagen na 

de operatie een scherp zicht. Normaal gezien 

stabiliseert uw nieuwe zicht binnen twee tot 

drie weken. Met andere methoden, zoals PRK 

of LASEK, kan het herstel daarentegen tot drie 

maanden duren. 

Hoeveel tijd zit er tussen de chirurgi-

sche ingrepen aan elk oog?

Meestal worden beide ogen op dezelfde dag 

behandeld. Zo kunnen patiënten volledig  

genieten van de voordelen van de methode.

Welke controleonderzoeken kunnen  

nadien nog nodig zijn?

Na de operatie krijgt u druppels en/of andere 

medicatie. Uw eerste controleonderzoek vindt 

gewoonlijk de dag na de operatie plaats.  

Verdere onderzoeken vinden normaal  

gezien plaats op regelmatige intervallen  

in de weken na de operatie, tot uw nieuwe 

zicht stabiel is.

Zijn er risico’s?

Zoals alle medische technieken en ingrepen 

is ook PRESBYOND Laser Blended Vision niet 

zonder bijwerkingen. Alleen uw arts kan u 

de individuele risico’s en mogelijke bijwer-

kingen uitleggen, en bepalen of PRESBYOND 

Laser Blended Vision de aangewezen behan-

deling is voor u.
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