
Reacties oogklinieken 
 
 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
Er worden in het Catharina Ziekenhuis geen patiënten gelaserd; 
Het Catharina Ziekenhuis heeft geen behandelovereenkomst met de patiënt; 
Het Lasikcentrum huurt met enige regelmaat ruimte in het Catharina Ziekenhuis om 
voorlichtingsavonden te houden; 
Die voorlichtingsavonden staan los van het Catharina Ziekenhuis; 
Het Catharina Ziekenhuis is niet betrokken bij de inhoud van die avonden; 
Het Catharina Ziekenhuis ontvangt een vergoeding voor de verhuur van de ruimte/koffie/thee; 
Er bestaat geen samenwerkingsverband tussen en het Catharina Ziekenhuis en Lasikcentrum; 
Het Catharina Ziekenhuis verdient niet aan deze niet-verzekerde zorg, de ingreep wordt niet in 
het ziekenhuis uitgevoerd; 
Voor zover wij weten zijn twee medisch specialisten die ook werkzaam zijn in het Catharina 
Ziekenhuis, actief binnen het Lasikcentrum Boxtel; 
De twee bij ons bekende oogartsen hebben daarvoor toestemming van het Catharina 
Ziekenhuis; 
De verrichtingen die de twee oogartsen voor het Lasikcentrum uitvoeren, gebeuren niet in de 
tijd van het Catharina Ziekenhuis . 
 
Lasik Centrum 
Wellicht heeft u in de voorbijgaande weken ook gemerkt dat Lasik operaties met de 
femtosecond laser een van de meest succesvolle en patient vriendelijke operaties is, met een 
zeer laag percentage aan bijwerkingen <0.01 % , mits de vooronderzoeken volgens protocollen 
gevolgd worden.  Deze zijn door de NOG commissie NGRC opgesteld in samenwerking met de 
aangesloten klinieken.  
 
 
Noordwest Ziekenhuis Groep 
De bijeenkomst waar opnames van zijn gemaakt betreft een service voor geïnteresseerden in 
ooglaserbehandelingen. Daar kan iedere geïnteresseerde zich voor aanmelden. Indien men een 
ooglaserbehandeling zou willen ondergaan, kan een afspraak worden gemaakt voor een 
zogenoemd vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek vindt diagnostiek en individueel advies 
plaats conform de landelijke consensus. Hier wijkt Correct Vision, zoals dat ook wordt verwacht, 
niet vanaf. Wellicht ten overvloede verwijs ik je hierbij naar de huidige consensus die geldt voor 
deze behandeling > 
http://www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/ConsensusRC201
3.pdf. 
  
Correct Vision bestaat sinds 1992. Er zijn bij ons – sinds 1992 – geen patiënten bekend die na 
een ooglaserbehandeling langdurige en/of invaliderende pijn- of droge ogen klachten 
hebben. De verhouding Correct Vision – Noordwest Ziekenhuisgroep is overigens als volgt: 
Correct Vision is geen zelfstandig behandelcentrum. Correct Vision is onderdeel van de 

http://www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/ConsensusRC2013.pdf
http://www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/ConsensusRC2013.pdf


oogheelkundige afdeling van Noordwest Ziekenhuisgroep. Op de oogheelkundige afdeling kun je 
naast refractiechirurgie ook terecht voor uitgebreide oogheelkundige zorg.   
 

Bergman Clinics  

Bergman Clinics heeft bij al haar behandelingen veiligheid, deskundigheid en zorgvuldigheid 

hoog in het vaandel staan. Gezonde, tevreden klanten en veilige behandelingen zijn voor ons 

cruciaal en wij doen altijd alles wat in onze macht ligt om hiervoor te zorgen. De kwaliteit van 

producten en behandelingen die we gebruiken bij onze behandelingen spelen hier een 

belangrijke rol in.  

Ten aanzien van ooglaserbehandelingen volgt Bergman Clinics dan ook de richtlijnen van de 

Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap en het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie 

(NOG & NGRC) en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), die regelmatig worden bijgewerkt.  

Bergman Clinics informeert haar cliënten voorafgaand aan de keuze voor een behandeling 

mondeling en schriftelijk over de mogelijke risico’s van een behandeling en gaat pas tot 

behandeling over na ondertekening door de cliënt van een Toestemmingsformulier, waarin deze 

risico’s benoemd staan.  

Bergman Clinics zal eventuele klachten altijd serieus nemen en adresseren, en zal veiligheid, 

kwaliteit en zorgvuldigheid altijd voorop blijven stellen bij al haar behandelingen. Bij 

ontwikkelingen op het gebied van veiligheid treedt Bergman Clinics in overleg met haar 

leveranciers, de betrokken beroepsgroepen en inspectie.  

 


