Behandelovereenkomst
De heer/mevrouw………………………….,
Verklaart na overleg met de behandelende oogarts, aangaande
refractiechirurgische behandeling, het volgende:
1.

Ermee bekend te zijn dat deze ingreep door de wetgever
beschouwd wordt als medische ingreep.

2.

Van te voren de noodzaak van de aangevraagde behandeling
goed te hebben overwogen.

3.

Volledig op de hoogte te zijn gebracht door de behandelende
oogarts en zijn medewerkers van de betekenis en de inhoud
van de ooglaserbehandeling de risico’s die aan een dergelijke
ingreep verbonden zijn, en begrepen te hebben dat tijdens of
na de behandeling complicaties kunnen optreden, zoals
infecties. Ik heb kennis genomen van de bijlage van deze
overeenkomst.

4.

Te hebben begrepen dat het resultaat van de behandeling niet
met honderd procent zekerheid te voorspellen is en dat de
kans bestaat dat er in de toekomst toch nog een bril gedragen
zal moeten worden. Verder heb ik ook begrepen dat de
behandeling niet zal leiden tot het voldoen aan keuringseisen.

5.

Te hebben begrepen dat de ingreep niet meer ongedaan
gemaakt kan worden en dat ontevredenheid over het resultaat
niet zonder meer verplichting oplevert voor de oogarts om een
eventuele tweede behandeling uit te voeren. Indien mogelijk
zal de oogarts tot 5 jaar na de behandeling een eventuele
herbehandeling kosteloos uitvoeren. In deze periode zullen
ook alle oogcontroles zonder kosten worden uitgevoerd.

6.

Volledig te zijn ingelicht over het feit dat plaatselijke
verdoving of algemene narcose (alleen bij implant-lenzen)
risico’s met zich meebrengt.
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7.

Van mening te zijn antwoord gekregen te hebben op alle
vragen die naar aanleiding van de uit te voeren ingreep bij mij
gerezen zijn.

8.

Van mening te zijn dat de wensen, die aan gaande de
behandeling door mij zijn geuit, door de oogarts goed zijn
afgewogen en dat aan mij voldoende duidelijk is gemaakt in
hoeverre met mijn wensen rekening kan worden gehouden.

9.

Te erkennen alle door mij gewenste documentatie en
informative over deze ooglaserbehandeling te hebben
ontvangen en begrepen.

10.

Ik heb begrepen, dat na de operatie medische nazorg zal
worden verleend.

11.

Op de hoogte te zijn, dat het slagingspercentage van mijn
refractiechirurgische behandeling neerkomt op:

______________________________________________________%
Op grond van het bovenstaande ben ik tot het weloverwogen
besluit gekomen de refractiechirurgie/eximerlaserbehandeling te
willen ondergaan en geeft hierbij toestemming de behandeling uit te
voeren.

Hoofddorp, dd.....................
Handtekening patiënt:

Handtekening oogarts:
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Bijlage bij Behandelovereenkomst Complicaties LASIK/LASEK
Mij is bekend dat er tijdens de oogheelkundige behandeling complicaties
kunnen ontstaan. Deze zijn in 2 categorieën in te delen.
I. Complicaties die het gezichtsvermogen aantasten. (Geheel of gedeeltelijk
verlies van het gezichtsvermogen is mogelijk).
A. Dit kan veroorzaakt worden door een ooginfectie (uit- of inwendig), die niet
met antibiotica of andere middelen genezen kan worden.
B. Ongelijkmatige genezing, zwelling, of littekenvorming op het hoornvlies
(voorste lamel) kunnen een dusdanige vervorming van het hoornvlies
veroorzaken, dat ook met behulp van een bril of contactlenzen mijn
gezichtsvermogen niet meer hersteld kan worden tot de toestand van voor de
LASIK- of LASEK-behandeling.
C. Het is mogelijk dat een onbedoelde perforatie van het hoornvlies gehecht
moet worden of een cornea transplantatie vereist. Door een perforatie en zelfs
cataract (staar) ontstaan.
D. De voorste lamel van de cornea kan onherstelbaar worden beschadigd, zodat
donor cornea weefsel nodig kan zijn om het gezichtsvermogen te herstellen.
E. De voorste lamel van de cornea kan na de operatie verkeerd gaan liggen of
verloren gaan, wat resulteert in een slecht gezichtsvermogen en/of astigmatisme.
Dit kan aanvullend operatief ingrijpen vereisen om de lamel te herplaatsen. Het
is mogelijk dat ook na deze aanvullende ingreep mijn gezichtsvermogen slechter
is dan vóór de LASIK- of LASEK-behandeling.
F. De 'Microkeratoom' kan slecht functioneren zodat de operatie gestaakt moet
worden. De operatie moet dan later herhaald worden of aanvullend chirurgisch
ingrijpen kan nodig zijn.
G. Verdere complicaties en risico's kunnen onder andere zijn:
hoornvlieszwelling, hoornvliesbeschadiging, netvliesloslating, bloedingen,
veneuze en arteriële blokkades, glaucoom, cataractvorming, totale blindheid en
zelfs verlies van het oog.
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II. Complicaties die het gezichtsvermogen niet aantasten.
(Elke patiënt heeft korte tijd last van minstens een paar van deze complicaties).
A. Er kan ongelijkmatig of gelijkmatig astigmatisme ontstaan. Hierdoor kan
mijn gezichtsvermogen achteruitgaan. Met een bril zal dit niet verbeteren.
B. Ik kan verziend worden (door overcorrectie). Deze verziendheid kan
permanent zijn. Dit komt het meest voor bij mensen ouder dan 40 en kan het
permanent of incidenteel dragen van een bril bij het lezen of zelfs bij verzien
noodzakelijk maken. Dit kan in de loop van de tijd erger worden ('hyperopic
shift').
C. Ik heb begrepen, dat mijn gezichtsvermogen misschien niet geheel hersteld
wordt door de LASIK- of LASEK en dat dit in de toekomst eventueel
chirurgisch verbeterd moet worden door bijvoorbeeld Radiale Keratotomie,
Astigmatische Keratotomie of, als de behandelend arts dit onverstandig vindt,
het gebruik van een bril of contactlenzen.
D. Toename van lichtgevoeligheid, schittering, en wisselingen in
gezichtsscherpte kunnen optreden. Deze verschijnselen houden gewoonlijk
gedurende de stabilisatieperiode van één tot drie maanden aan, maar kunnen ook
permanent zijn.
E .'s Nachts kan een stervormig- of halo-effect bij lichtbronnen optreden.
Gewoonlijk neemt dit na verloop van tijd af, maar het verschijnsel kan ook
permanent worden.
F. Er kan een refractieverschil tussen de twee ogen optreden (anisometropie),
waardoor grootte en positie van voorwerpen anders lijken. Een begeleidend
'schaduw-' of 'fantoombeeld' is mogelijk, dat het bepalen van afstanden en diepte
zien bemoeilijkt.
G. Het oog kan kwetsbaarder worden. Ik begrijp dat oogbescherming vereist is
bij activiteiten die risico's voor beschadiging van het oog inhouden, zoals bv.
Zwemmen, tennissen. squashen, softballen en karate. Een harde klap op het oog
kan verlies van dat oog tot gevolg hebben.
H. Naarmate we ouder worden, worden de oogleden slapper; deze gaan daardoor
meer hangen. Een oogoperatie, waaronder LASIK- of LASEK, kan dit proces
versnellen.
I. Er kan pijn optreden, vooral gedurende de eerste acht- en-veertig uren na de
operatie. Tevens kunnen mijn ogen gedurende een aantal uren gaan tranen.
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