
 

Een oog-laseroperatie 
Weer scherp zien zonder bril 
 

Let op: deze clip kan als schokkend worden ervaren. Als je slechte ogen hebt, hoef je niet 
per se een bril. Je kunt ook je ogen laten laseren. Door een kleine operatie aan je ogen kun 
je weer goed en scherp zien. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? 
 
Als iemand bijziend of verziend is, komt dat doordat het licht niet goed op het netvlies valt. 
Een oogchirurgen kan dit verhelpen door aan de voorkant van het oog het hoornvlies een 
andere vorm te geven. Dat doet hij met een laser. De chirurg opereert één oog tegelijk. 
Eerst maakt hij het oog, het ooglid en de wimpers schoon. Dan verdooft hij het oog.  

Met een oogklem zet hij het oog wijdopen en spoelt het uit met een zoutoplossing. Omdat 
alles verdoofd is voelt de patiënt er gelukkig niks van.Dit zijn druppels die zorgen dat de 
boel niet gaat ontsteken. Voordat hij gaat opereren, controleert de chirurg eerst zijn 
instrumenten en test de laser op een metalen plaat. Dan geeft hij nog wat verdovende 
druppeltjes. Dan wordt het hoornvlies van de patiënt gemeten. Het oog kan namelijk alleen 
worden geopereerd als het hoornvlies dik genoeg is.  

Alles is OK en de operatie kan beginnen. Met steriele inkt worden er puntjes op het oog 
aangebracht. Die zijn straks handig, als de operatie klaar is. De chirurg zet dan een metalen 
ring rond het hoornvlies. Daaraan zit een soort zuignap zodat hij vast op het oog blijft 
zitten. Want het oog mag natuurlijk niet bewegen tijdens het snijden. De chirurg maakt 
het oog nat met steriel water. Dan zet hij het instrument vast aan de metalen ring en 
snijdt snel een heel dun flapje van het oog, net als met een kaasschaaf. 

Een ring van spons moet tranen bij het hoornvlies weghouden. Het flapje wordt 
opengeklapt en het hoornvlies ligt bloot. Het vocht wordt opgedept. Nu gaat de laser aan 
het werk. Het flapje wordt vochtig gehouden met een sponsje. De laser geeft 50 keer per 
seconde een soort stroomstootje van onzichtbaar licht. En bij elk stroomstootje verdampt 
een heel klein stukje hoornvlies. De laser is zo geprogrammeerd dat hij het hoornvlies 
precies in de goede vorm zet.  

Alles bij elkaar duurt het nog geen minuut. Als het klaar is haalt de chirurg het sponsje 
weg en legt het oogflapje terug op zijn plaats. Dat moet heel precies gebeuren, anders kan 
de patiënt straks niet goed zien. Door de zwarte inktstipjes ziet de chirurg precies hoe het 
moet. Met steriel water strijkt hij het flapje voorzichtig glad. Daarna haalt hij de sponsring 
weg. Binnen 45 seconden zuigt het hoornvlies het flapje strak. Het sluit helemaal vanzelf.  

De chirurg dept het water op en geeft de patiënt nog wat antibiotica. Dit oog is klaar. De 
klem kan eraf.Nu nog het andere oog. Als alles klaar is kijkt de chirurg met een microscoop 
of de flapjes netjes glad zitten. De patiënt moet tot de volgende ochtend oogbeschermers 
dragen, en dan nog een week lang alleen ’s nachts. 


