Levenslange garantie
De ´levenslange garantie` wordt minimaal 6 maanden na de initiële behandeling uitgevoerd op basis van een ooglaserbehandeling.
Dit gebeurt uiteraard alleen als de oogarts daar zijn medische toestemming voor geeft en de behandeling technisch mogelijk is. Dit
betekent dat er onder normale omstandigheden geen risico´s verwacht worden, tenzij u daarin bent voorgelicht en akkoord bent
gegaan.
Er bestaan situaties waarbij een herbehandeling wordt afgeraden, zoals wanneer:
a. De restafwijking minder is dan +1,00 dioptrie of -0,75 dioptrie, in dat geval wordt er naar de individuele omstandigheden
gekeken en beoordeelt of een herbehandeling verantwoord is.
b. Er sprake is van verminderd zicht (tijdelijk of permanent) door een ongeluk of trauma aan het oog.
c. Aandoeningen als instabiele diabetes, actieve auto-immuunziektes of collageen vasculaire afwijkingen aanwezig zijn.
d. Excessief irregulair astigmatisme aanwezig is, zoals bij een ectasia.
e. De dikte en/of bolling (K-waarden) van het hoornvlies niet meer toereikend is om een herbehandeling uit te voeren, in veel
gevallen is dit dan al reeds gecommuniceerd met u tijdens het (initiële) vooronderzoek.
f. Een cliënt bij de initiële behandeling een complicatie opgelopen heeft die bij herbehandeling een hoog risico met zicht
meebrengt.
g. Er enkel sprake is van halo’s/glare; slechter zicht ’s-nachts. (Dit terwijl de gezichtsscherpte wel goed is).
De ´levenlange garantie` is niet van toepassing indien:
a. De restafwijking dermate klein is om een verbetering te verwachten
b. De achteruitgang van de gezichtsscherpte door toedoen van de cliënt is veroorzaakt (bijvoorbeeld wrijven in het oog of het niet
houden aan medicatie voorschrift)
c. Het verminderde zicht enkel voor dichtbij problemen oplevert en u geen monovisie behandeling heeft gehad. Dit kan verholpen
worden door middel van leesglazen, deze (ouderdoms) afwijking noemen we presbyopie. Er ontstaan ooglensveranderingen die het
accomoderen of focussen bemoeilijken. Een leesbril is dan de enige oplossing.
d. De nabehandeling in een andere kliniek zal plaatsvinden/ heeft plaatsgevonden dan waar de initiële behandeling heeft
plaatsgevonden.
e. Het ontstaan van de restafwijking en/of achtergang van het zicht wordt veroorzaakt door andere aandoeningen zoals cataract.
f. Er na de initiële ooglaserbehandeling een andere oogoperatie heeft plaatsgevonden (zoals retina-, cornea-, cataract- of corpus
vitreumchirurgie)

Opmaakdatum 19-02-2016
Check 01-04-2018
Revisie 2020

