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TIJD OM AFSCHEID 
TE NEMEN 
VAN BRIL EN 
CONTACTLENZEN

Genoeg van de hoge kosten 
en moeilijkheden met uw 
contactlenzen of bril?
Vindt u het in- en uitdoen van uw 
contactlenzen elke ochtend of avond een 
hele klus? Bent u het beu om elke dag 
opnieuw uw lenzen grondig te moeten 
reinigen omdat u anders infecties riskeert? 
Last van droge ogen die u steeds moet 
behandelen met oogdruppels? En wanneer 
was de laatste keer dat u een lens liet 
vallen en u geen reservelens had? 

Vergeet u ook wel eens waar u uw bril 
gelaten hebt? Of erger nog, bent u er 
wel eens op gaan zitten en was hij toen 
stuk... inclusief die hele dure glazen? 
Contactlenzen en brillen kunnen een hele 
last vormen en brengen mogelijk hoge 
kosten met zich mee.

Er is een oplossing
Vandaag de dag is het mogelijk om uw zicht 
te verbeteren zonder het voortdurende 
ongemak en de last van contactlenzen of 
een bril: 

de Visian Implantable Collamer Lens (ICL)®
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VISIAN ICL: KIES VOOR 
HOGE KWALITEIT 
ZICHTCORRECTIE

De Visian ICL (Implanteerbare Contact Lens), ontwikkeld 
door STAAR Surgical, heeft bewezen een verbeterde 
zichtkwaliteit te geven. De Visian ICL levert een haarscherp 
zicht en een hoge patiëntentevredenheid*.  Niet voor niets 
omschrijven veel mensen hun gevoel na de behandeling 
als ‘een wonder’, niet alleen vanwege de onmiddellijke 
verbetering van de kwaliteit van het zicht maar ook door 
het opmerkelijk korte én pijnloze herstel.

De Visian ICL is bij uitstek de behandeling voor mensen 
die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit en veiligheid. 
Sterker nog, zelfs het Amerikaanse leger heeft de Visian 
ICL omarmd vanwege de hoge gezichtsscherpte die ermee 
wordt bereikt. De Visian ICL is de ideale lens voor mensen 
met een actieve levensstijl en voor iedereen die streeft 
naar een optimaal zicht van de beste kwaliteit.

*Gegevens geregistreerd bij STAAR Surgical
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Wat is het en hoe werkt het?
De Visian ICL is een implanteerbare contactlens die in 
het oog wordt geplaatst om het zicht te corrigeren. In 
tegenstelling tot traditionele contactlenzen, die zich óp het 
oog bevinden, wordt de Visian ICL ín het oog geplaatst 
tussen de iris (het gekleurde deel van het oog) en de 
natuurlijke ooglens. Eenmaal geïmplanteerd blijft de lens 
een leven lang zitten. Mocht uw zicht echter na verloop van 
tijd toch aanzienlijk veranderen, dan kan de lens worden 
vervangen of verwijderd.

Technologisch geavanceerd lensmateriaal
De Visian ICL is gemaakt van Collamer®, een technologisch 
geavanceerd lensmateriaal op basis van collageen en 
exclusief voor STAAR Surgical ontworpen. Hierdoor 
is het materiaal zeer biocompatibel (wordt door het 
lichaam niet als een vreemd voorwerp aanzien) en biedt 
de lens uitzonderlijke kwaliteit van zicht. De lens kan 
niet verschuiven en zorgt voor een uiterst nauwkeurige 
correctie van uw zicht. De Visian ICL is de beste keuze 
voor een lens die u de rest van uw leven in uw oog zal 
dragen.
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DE VOORDELEN 
VAN DE VISIAN ICL

High Definition Visian™
Jarenlang was een ooglaserbehandeling 
de enige methode voor permanente 
zichtcorrectie als alternatief voor een 
corrigerende bril of contactlenzen. 
Met de komst van de Visian ICL is dat 
echter allemaal veranderd. Nu kunt 
u ook kiezen voor de ‘High Definition 
Visian ICL™: een zichtcorrectie op het 
allerhoogste niveau, waarna u scherper, 
helderder en levendiger zult zien en met 
verhoogd dieptezicht en dimensie. En dat 
alles via een eenvoudige, kortstondige 
poliklinische behandeling.

Een ‘wonder’
Na de eenvoudige 15 minuten durende 
behandeling ervaren mensen onmiddellijk 
een verbetering van de zichtkwaliteit en 
zijn ze onder de indruk van het resultaat. 
Oogchirurgen horen vaak dat mensen het 
resultaat van hun behandeling omschrijven 
als ‘een wonder’.

Ontworpen om te blijven, 
maar wel verwijderbaar

Hoewel de Visian ICL bedoeld is voor 
permanente plaatsing in uw oog is één 
van de belangrijkste voordelen van de 
lens dat ze, indien nodig, gemakkelijk 
kan worden verwijderd en/of vervangen. 

Kort herstelproces

Het herstel na implantatie van een 
Visian ICL is snel en pijnloos. De 
meeste mensen zien reeds goed op de 
dag van operatie. Dit komt omdat er 
maar een minuscule incisie nodig is om 
de lens in uw oog te plaatsen. Over 
het algemeen ervaren patiënten een 
minimum aan ongemak en de meeste 
mensen gaan de volgende dag gewoon 
weer aan het werk.

Onzichtbaar 

Omdat de Visian ICL zich tussen de iris 
en uw natuurlijke lens bevindt, kan u 
noch iemand anders haar zien zitten. 
En omdat de lens stabiel op haar plaats 
zit, vormt ze geen verstoring voor uw 
normale oogfuncties. Het enige wat 
anderen zullen opmerken is dat uw 
zicht  verbeterd is. U zult de nieuw 
aangebrachte lens ook niet kunnen 
voelen. 
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UV-protectie
Langdurige blootstelling aan UV-
stralen kan het menselijk oog 
beschadigen. Hierdoor verhoogt het 
risico op oogaandoeningen, zoals 
de ontwikkeling van cataract en 
verschillende netvliesproblemen. Het 
geavanceerde lensmateriaal van Visian 
ICL (Collamer) bevat een UV-blokker. 
Daardoor kan de ontwikkeling van 
UV-gerelateerde oogaandoeningen 
worden voorkomen. 

Veroorzaakt geen droge 
ogen
De Visian ICL veroorzaakt geen droge 
ogen. Indien u last hebt van droge 
ogen kan de Visian ICL voor u de 
beste keuze zijn voor zichtcorrectie.

Behandelmogelijkheden 
voor de toekomst
Naarmate we ouder worden, verandert 
ons zicht en uiteindelijk zal bijna 
iedereen aan grijze staar (cataract) 
moeten geopereerd worden. Een 
belangrijk voordeel van de Visian ICL 
is dat, wanneer het zover is, de ICL 
kan worden verwijderd en de cataract 
eenvoudig geopereerd. Gelijk welke 
andere behandeling is op elk moment 
mogelijk. 

Uitstekende veiligheid op 
lange termijn
Sinds 1997 zijn er over de hele 
wereld meer dan 200.000 ingrepen 
met implantatie van de Visian ICL 
uitgevoerd. Studies tonen aan 
dat de Visian ICL een uitstekende 
veiligheid op lange termijn biedt. Voor 
meer informatie voor wat betreft 
vergelijking van de Visian ICL met 
andere refractieve behandelingen, 
of i.v.m. mogelijke risico's, verwijzen 

wij u graag naar een gesprek met 
uw oogarts/oogchirurg of naar onze 
website: www.visianinfo.com

'
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DE ULTIEME 
BEHANDELING, HET 
ULTIEME KIJKGENOT

Omdat alleen de allerhoogste kwaliteit van zicht 
voldoet, kiezen superatleten en het elitekorps van 
het Amerikaanse leger voor Visian ICL. Waarom? 
Omdat hen de mogelijkheid wordt geboden om te 
kiezen voor de best mogelijke technologie om hun 
zicht te corrigeren. Over de hele wereld werden al 
meer dan 200.000 ogen behandeld.

Superieure technologie voor superatleten
 – Steve Holcomb olympisch bobsleepiloot, VS

 – Thomas Lüthi profmotorrijder, Zwitserland

 – Tom Danielson profwielrenner, Garmin-Cervélo team, VS

 – Teo Yen Kai bergbeklimmer, Singapore

 – Aaron Luna profbasketballer, St. Louis Cardinals, VS



TESTIMONIALS

In 2008 stond bobslee-piloot Steven Holcomb van het 
Amerikaanse Olympisch team op het punt om te stoppen 
met de sport omwille van slecht zicht. Hij had een visus 
van 4%, wat zijn prestaties op het ijs ernstig beperkte. 
Toen hij ook met contactlenzen niet meer mee kon doen 
aan wedstrijden en andere behandelingsmethodes niet aan 
zijn wensen voldeden, stond hij op het punt zijn droom op 
te geven. Zijn arts vertelde hem toen dat hij een ideale 
kandidaat was voor de Visian ICL-behandeling.

Na implantatie Visian ICL had Holcomb niet alleen een 
visus van 100%, hij won zelfs twee gouden medailles 
tijdens de wereldkampioenschappen van 2009 en tijdens 
de Olympische Spelen van 2010. Dit waren voor Amerika 
de eerste gouden medailles voor bobsleeën sinds 62 jaar. 

“De behandeling duurde ongeveer 10 minuten en 
onmiddellijk erna had ik een visus van 100%. Het is 
ongelofelijk wat er sindsdien gebeurd is. Een jaar later 
ben ik wereldkampioen geworden.”



Thomas Lüthi, een professionele baanmotorrijder uit 
Zwitserland, doet op dit moment mee aan het Moto2 GrandPrix 
wereldkampioenschap. Ondanks zijn helm, droogden zijn 
contactlenzen door tegenwind altijd zodanig uit dat dit tot 
zichtproblemen leidde, vooral tijdens de eerste paar ronden 
van de race. Na een Visian ICL lensimplantatie in 2010 heeft 
Tom Lüthi geen klachten meer en is hij klaar voor het nieuwe 
seizoen!

Tom Danielson, een professionele wielrenner voor het 
Amerikaanse team Garmin-Cervélo, heeft onlangs een Visian 
ICL lensimplantatie ondergaan. Tom had al zijn hele carrière 
last van extreem droge ogen en was gedwongen tijdens zijn 
lange trainingsritten en wedstrijden contactlenzen te dragen. 
Tijdens zijn post-operatief onderzoek bleek de oogafwijking 
van Tom in één dag veranderd te zijn van - 4,75 naar 0 en 
zijn visus verbeterd tot 100%. 



Teo Yen Kai, een bergbeklimmer uit Singapore was zeer bijziend: 
-12 en -13 diopetrie met een cilinder van 0,75 aan beide ogen, 
maakten hem bijzonder geschikt voor een Visian ICL.

Als fervent bergbeklimmer beklom Teo in 2005 als eerste 
Singaporees de Mount Everest. Vanzelfsprekend is een uitstekend 
gezichtsscherpte bij het bergbeklimmen van levensbelang. Zijn 
contactlenzen waren echter zeer hinderlijk bij het klimmen. 

Met het oog op toekomstige expedities, nam hij het besluit om 
een Visian ICL implantatie te ondergaan. 

“De ICL werkte perfect op de Mount McKinley. Ik heb totaal 
geen last gehad van droge ogen zoals bij de beklimming van 
de Mount Everest toen ik nog contactlenzen droeg.”



Aaron Luna, Amerikaans professioneel 
honkballer voor de St. Louis Cardinals, 
had vóór zijn lensimplantatie een 
behoorlijk slecht zicht. Met een 
bijziendheid van -12 en -11.5 dioptrie 
was hij volledig afhankelijk van zijn 
bril en zijn contactlenzen.

“Als ik niet uitkeek, botste ik ‘s 
ochtends zo tegen de kast.”  

Na de Visian ICL lensimplantatie, was 
Aaron zeer gelukkig met het resultaat.

“Ik kon niet geloven dat ik zonder 
bril of contactlenzen zó goed kon 
zien. Het was bijna onwerkelijk. 
Het is zo’n typisch ding waar je 
lang over kunt twijfelen, maar hoe 
eerder je het doet, hoe gelukkiger 
je bent met het resultaat. ”

Als de Visian ICL deze veeleisende 
topatleten kan helpen om als 
kampioenen te presteren, stelt u zich 
dan eens voor hoe ze uw zicht kan 
verbeteren voor u en uw levensstijl.
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ZEER 
GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE VOOR 
HET ALLERBESTE 
RESULTAAT

Als alleen de perfecte 
gezichtsscherpte goed genoeg is
Sinds de introductie in 2006 heeft de Visian 
ICL het zicht verbeterd van vele mensen die 
onder de moeilijkst denkbare omstandigheden 
topprestaties moeten leveren. Tot nu toe 
hebben oogartsen van het Amerikaanse leger 
al meer dan 3.000 Visian ICL’s geïmplanteerd, 
met uitstekende resultaten.

De oogonderzoeken bij militairen die de 
Visian ICL lensimplantatie ondergaan hebben, 
tonen volgende resultaten:

 – Meer dan 98% heeft een gezichtsscherpte  
 van 100% of beter

 – 100% ziet na behandeling beter dan      
 voorheen met bril of contactlenzen

 – 100% vindt dat ze beter functioneren en  
 presteren

De vermelding van product- of merknamen in deze brochure 
draagt geen officiële goedkeuring van het ministerie van 
Defensie of de Amerikaanse regering of andere diensten die 
hiertoe behoren
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CORRIGEERT EEN GROOT 
AANTAL ZICHTPROBLEMEN

Bent u tussen de 21 en 55 jaar oud en bijziend, verziend of 
astigmaat, dan kan u een uitstekende kandidaat zijn voor de 
Visian ICL lensimplantatie. Bij voorkeur hebt u nog geen andere 
oogheelkundige ingreep ondergaan en lijdt u niet aan een andere 
oogaandoening zoals glaucoom, irisontsteking of netvliesaandoening.

Ruime behandelingsmogelijkheden
In geval van een refractieve afwijking focust het licht niet exact op het 
netvlies, doch erachter of ervoor. Dit is een vaak voorkomende oorzaak 
van verminderde gezichtsscherpte. Iedereen die scherp zicht wil, is een 
mogelijke kandidaat voor een Visian ICL lensimplantatie. De Visian ICL is 
geschikt voor de volgende afwijkingen: 

 – Bijziendheid van -0,5 tot -18 dioptrie

 – Verziendheid van +0,5 tot +10 dioptrie 

 – Astigmatisme tot +6 dioptrie

Dun hoornvlies
Het hoornvlies is het transparante oppervlakte aan de voorzijde 
van het oog. Mensen met een te dun hoornvlies kunnen ongeschikt 
zijn voor een ooglaserbehandeling. Aangezien de Visian ICL het 
hoornvlies niet wijzigt, kan de Visian ICL lensimplantatie voor u een 
geschikte behandeling zijn.
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WAT KAN U VERWACHTEN 
BIJ EEN VISIAN ICL 
LENSIMPLANTATIE?

Voorafgaand aan de operatie (2 tot 3 weken)
Afhankelijk van het type ICL dat ingeplant wordt, dienen al 
dan niet één of twee minuscule gaatjes in het gekleurde deel 
van het oog (iris) te worden gemaakt om ervoor te zorgen 
dat de oogvloeistof na de ingreep goed kan circuleren. 
Dit gebeurt meestal enkele weken vóór de operatie. Uw 
oogchirurg zal u hierover bijkomend kunnen informeren.

De dag van de operatie
Zoals voor alle oogoperaties geldt, is het belangrijk dat u na 
de operatie niet zelf naar huis rijdt. U krijgt een verdoving 
om het ongemak tijdens de ingreep te minimaliseren. 
Bespreek met uw oogchirurg het type verdoving. 

Tijdens de operatie maakt de oogchirurg minuscule incisies in 
de rand van het hoornvlies. Doorheen deze incisies wordt de 
lens in het oog geïmplanteerd en vervolgens gepositioneerd. 
De opgerolde lens wordt met uiterste precisie in uw oog 
aangebracht en achter de iris geplaatst.

De volledige behandeling duurt ongeveer 15 minuten! Omdat 
de incisies zeer klein zijn, herstellen ze op een natuurlijke 
manier, zeer snel en zonder hechtingen. Een paar uur na de 
lensimplantatie kan u de oogkliniek al verlaten zonder bril 
of contactlenzen!

Na de operatie (en de volgende dagen)
Na de behandeling brengt de oogchirurg oogdruppels aan 
om een infectie of ontsteking te voorkomen. Thuis moet u 
deze druppels de eerstvolgende dagen blijven gebruiken. In 
de oogkliniek maakt u een afspraak voor een nacontrole.



Uw ogen verdienen het best mogelijke zicht,

kies Visian ICL®
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