MULTIFOCALE IMPLANTLENZEN
DR. FRANK GOES JR.

Deze brochure werd geschreven met de bedoeling u te informeren en bij te staan bij de keuze die dient gemaakt te
worden over de te gebruiken implantlens tijdens uw cataractingreep of clearlensextractie.
Informatie over de ingreep zélf vindt u in een andere brochure.
Persoonlijke en individuele informatie verkrijgt u vanzelfsprekend tijdens een grondig oogonderzoek en gesprek met uw
oogarts.
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1.

DR. FRANK GOES JR.

HET GOES OOGCENTRUM

Ons centrum werd opgericht in 1965 en bestaat dus bijna 50 jaar. In de loop der jaren groeide de medische staf,
waardoor we nu een groepspraktijk zijn met 7 oogartsen, 1 orthoptiste, meerdere technisch assistenten, secretaresses en
operatieassistentes.
Elk van de oogartsen heeft zich bekwaamd in een subdiscipline van de oogheelkunde.
Laserchirurgie en oogchirurgie zijn een belangrijk deel van deze activiteit. Ze worden uitgevoerd door Dr. Goes Jr.
Voor de chirurgische activiteit werken we sinds jaren in een volledig privaat en modern uitgeruste operatiekamer, waar
enkel oogchirurgie wordt uitgevoerd. Deze operatieruimte wordt in 2011 helemaal verbouwd. Steeds is een steriele
behandelomgeving gewaarborgd. Op geen enkel moment worden er toegevingen gedaan aan kwaliteit en steriliteit.

2.

OOGAFWIJKINGEN

Vooraleer we de mogelijkheden overlopen om goed te zien zonder bril, is het belangrijk dat u een kort inzicht verwerft
in de optica van het oog.
Bijziendheid (myopie) wordt veroorzaakt wanneer de lengte van het oog te lang is
of wanneer de breking van het licht door het hoornvlies of lens te sterk is. Iemand
met bijziendheid ziet goed dichtbij doch niet in de verte.

Verziendheid (hypermetropie) wordt veroorzaakt wanneer de lengte van het oog te
kort is of wanneer de breking van het licht door het hoornvlies of lens te zwak is.
Iemand met verziendheid ziet beter in de verte dan dichtbij.

Astigmatisme is een aandoening waarbij het hoornvlies een ongelijke kromming
vertoont. Een hoornvlies dat overal dezelfde kromming vertoont, lijkt op een
tennisbal, terwijl een hoornvlies met ‘astigmatisme’ eerder lijkt op een ei. Iemand
met astigmatisme ziet wazig zowel in de verte als dichtbij.

Presbyopie (ouderdomsverziendheid) is het optreden van leesproblemen, typisch rond de leeftijd van 45 jaar. Dit
wordt veroorzaakt doordat de natuurlijke lens in het oog stijver wordt en zich minder gemakkelijk laat opspannen.
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VERSCHILLENDE SOORTEN IMPLANTLENZEN BIJ CATARACTCHIRURGIE EN CLEAR LENS
EXTRACTIE

Onze eigen lens heeft, op jonge leeftijd althans, de unieke eigenschap dat ze haar eigen kromming kan aanpassen.
Hiermee kan het oog scherp zien in de verte én dichtbij. Vanaf de leeftijd van +/- 45 jaar neemt de elasticiteit van de
lens af, waardoor de lens haar kromming minder snel kan aanpassen. Dit is de reden waarom je rond 45 jaar niet
meer goed dichtbij kan zien, waardoor je een leesbril begint nodig te hebben.
Dé ideale implantlens ter vervanging van uw eigen troebele lens na cataractchirurgie, zou natuurlijk ook een lens zijn
die zichzelf scherp kan stellen, zowel voor ver als voor dichtbij. Hiertoe zijn reeds verschillende pogingen ondernomen,
met wisselend succes.
Standaard monofocale implantlenzen hebben, zoals hun naam het zelf zegt, een focus op 1 plaats. Wij kunnen die
plaats zélf kiezen en berekenen.
Meestal wordt er voor gekozen om u zo goed als mogelijk in de verte te laten zien. Dichtbij hebt u dan zeker een
leesbril nodig.
Sinds meerdere jaren echter is er een nieuwe oplossing ; de zogenaamde multifocale implantlenzen. Deze lenzen
hebben tegelijkertijd een focus voor ver én dichtbij. Hierdoor zie je zowel ver als dichtbij , zonder dat de lens zich moet
aanpassen. Hiervoor gebruikt men het diffractieprincipe.
De voorwaarde hiervoor is wél dat de berekening van de lens zeer nauwkeurig gebeurt, bij voorkeur door middel van
optische in plaats van akoestische metingen. Wij gebruiken hiervoor de IOLMaster, een toestel die tot 20x
nauwkeuriger de lengte van het oog kan meten dan een toestel dat gebruik maakt van ultratonen.
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VOORDELEN

Het grote voordeel van deze implantlens is natuurlijk een verminderde kans dat je nadien nog afhankelijk zal zijn van
een leesbril.
Recent stelden we op het jaarlijks Belgisch congres oogziekten een studie voor, waarbij we konden vermelden dat
80% van de patiënten die een multifocale lens kregen ingeplant tijdens cataractchirurgie, volledig onafhankelijk van
een bril was; zowel voor ver als voor dichtbij, terwijl dit bij een standaard lens slechts 6 % was.
17 % van onze multifocale patiënten had soms nog een bril nodig, slechts 3 % was steeds afhankelijk van een bril.
Na implantatie van een gewone lens had 94 % soms of altijd nog een bril nodig.

5.

BEPERKINGEN

Een van de mogelijke beperkingen van multifocale lenzen is het optreden van ‘glare’ of het zien van halo’s rondom
lichten, vooral in halfduistere of duistere omstandigheden. Ook het ervaren van een onscherp beeld wordt soms
beschreven.
De kans op optreden van ‘glare’ of uitstraling ‘s nachts, of een onscherp beeld, kan spijtig genoeg nooit helemaal
geminimaliseerd worden.
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het aangewezen zijn deze lens te vervangen door een unifocale lens.
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ZWAKKE EN STERKE MULTIFOCALE LENZEN

Sinds enkele jaren bestaan er twee soorten multifocale lenzen : zwakkere, en sterkere, met elk hun eigen voor– en nadeel.
Met een sterkere multifocale lens verhoogt de kans dat je goed kan lezen zonder bril. De focus ligt in de verte én op
ongeveer 40 cm, doch je hebt dan wel iets meer kans op het ‘s nachts ervaren van kringen rondom lichtbronnen, of
lichten die in de duisternis stervormig uitstralen.
Patiënten die heel veel comfort verkiezen en hierdoor een klein beetje kwaliteit willen inleveren zijn vaak erg tevreden met
deze lens.
Met een zwakkere multifocale lens, heb je minder kans op het zien van kringen en stervorming rondom lichtbronnen, doch
op op leesafstand is het zicht iets minder goed. In plaats van goed te zien op 40 cm, is dit eerder op 70 cm.
De kans dat je nadien soms nog eens een leesbrilletje zal nodig hebben, is iets groter dan bij een sterke multifocale lens,
doch de optische bijwerkingen van de lens zijn wel minder.
Patiënten die geen of weinig kwaliteit willen inleveren, meer comfort verkiezen dan een gewone unifocale lens, doch
begrijpen dat ze soms nog wel eens een leesbril zullen nodig hebben, verkiezen deze lens vaak.

TOT SLOT …
Deze brochure mag niet worden beschouwd als volledig en allesomvattend. Ze is bedoeld om u zo goed mogelijk in te
lichten over de ingreep die u zal ondergaan, en om mogelijke bijwerkingen te vermijden.
Mocht u nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet om ze nog voor de ingreep te stellen. De dag van de ingreep
zelf veronderstellen we immers dat u geen vragen meer heeft.

Dr. F. Goes, Jr.
Oogchirurgie
Laserchirurgie

Dr. F. Goes Jr. specialiseerde zich in de oogziekten
en oogchirurgie aan de universiteiten te Leuven, Gent
en Parijs.
Sinds 2011 is hij hoofdverantwoordelijke
van het Goes OogCentrum.

VERSIE 2017

WILLEM KLOOSLAAN 6, B-2050 ANTWERPEN

PAGINA 5

T + 32 (0)3 2193925

F +32 (0)3 2196667

INFO@GOES.BE

WWW.GOES.BE

MULTIFOCALE IMPLANTLENZEN

DR. FRANK GOES JR.

VERSIE 2017

WILLEM KLOOSLAAN 6, B-2050 ANTWERPEN

PAGINA 6

T + 32 (0)3 2193925

F +32 (0)3 2196667

INFO@GOES.BE

WWW.GOES.BE

