Wereldprimeur in België:
nieuwe oogoperatie om van
leesbril af te zijn bij

by Medipolis
Maandag 27/10/2020, Wilrijk - Vrijdag 23 oktober 2020 was een spannende dag voor
Dr. Erik Mertens, oogchirurg, en zijn team van specialisten bij oogcentrum ZIEN by Medipolis in
Wilrijk. Op de planning die dag: de eerste oogoperatie waarbij een extra lens wordt geplaatst
om een patiënte voorgoed van haar leesbril af te helpen. Een wereldprimeur in België!

Geen leesbril meer nodig
Tijdens de operatie, die alles samen niet langer van 15 minuten duurt, wordt er een extra lens
tussen de natuurlijke lens en de iris geplaatst. “Zo’n ICL- of ‘Implantable Contact Lens’ operatie is
niet nieuw, dat doen we hier in ons centrum al meer dan twintig jaar. Tot voor kort was een extra
lensimplantatie enkel een oplossing voor bijziendheid, maar hadden deze patiënten op latere
leeftijd nog steeds een leesbril nodig. Tot nu, want dankzij deze innovatie is het mogelijk om
patiënten met dit soort operatie ook voorgoed van een leesbril af te helpen,” aldus Dr. Mertens.

Internationale studie
Dr. Erik Mertens staat internationaal bekend als oogchirurg en is graag geziene spreker op
conferenties en evenementen voor oogartsen wereldwijd. Hij moest dan ook geen twee keer
nadenken toen hem werd gevraagd om mee te werken aan de studie om te onderzoeken of
een extra lensimplantatie een alternatief zou kunnen bieden voor een leesbril.

“Samen met 5 oogchirurgen uit Spanje werkte ik gedurende 6 maanden mee aan de
internationale studie. En de resultaten spreken voor zich: de 34 deelnemers konden na hun
operatie alle dagelijkse activiteiten weer oppakken, zonder bril of lenzen. Ze rapporteerden
significante verbeteringen in levenskwaliteit, dankzij de onafhankelijkheid van bril of lenzen,”
zegt Dr. Mertens daarover.

Voor altijd van je bril of lenzen vanaf
Het positieve resultaat van de studie maakt dat het nu
dus mogelijk is voor iedereen om voorgoed van hun
bril of lenzen vanaf te zijn. “Het was al mogelijk om via
een ander soort oogoperatie, een lensvervanging,
van je leesbril af te zijn. Tijdens die ingreep wordt de
natuurlijke lens vervangen voor een nieuwe lens. Maar
technologie staat niet stil en nu is het dus ook mogelijk
om patiënten van hun leesbril af te helpen door een
extra lens te plaatsen. De natuurlijke lens blijft hierbij
gewoon behouden.” zegt een tevreden Dr. Erik Mertens.

Wil jij ook graag voorgoed van je bril of lenzen vanaf?
Ontdek de verschillende mogelijkheden via www.zien.be
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Over ICL of Implantable Contact Lens

In het oogcentrum ZIEN gelegen
in het Medipolis Medical Centre
van oogarts Dr. E. Mertens en
medewerkers in Wilrijk Antwerpen
wordt de beste zorg voor uw ogen geboden. Het oogcentrum is gespecialiseerd in de preventie en behandeling
van oogaandoeningen, afwijkingen
en in de chirurgie van
het voorste oogsegment.

Erik L. Mertens, MD, FEBOphth is
Medisch Directeur en Oogchirurg
van Medipolis. Hij richtte zijn nieuwe
multidisciplinaire kliniek op in 2009
(Antwerpen, België). Medipolis is de
enige oogkliniek in België met een
KIWA-certicificaat, waarmee de
kliniek voldoet aan de strengste
veiligheids- en kwaliteitsnormen op
gebied van oogchirurgie.

Met ICL wordt ‘Implantable Contact
Lens’ bedoeld. Dit is een contac tlens
die de bijziendheid, verziendheid
en/of astigmatisme van de ogen
corrigeert en geplaatst wordt voor de
eigen ooglens. De eigen natuurlijke
lens wordt hierbij behouden in tegenstelling tot lensvervanging. Het is dus
een lensimplantaat dat verwijderd kan
worden en een goed alternatief biedt
voor ooglaserbehandelingen.

Boomsesteenweg 223
2610 Wilrijk

Persverantwoordelijke:
Donkeycomm

+32 3 828 29 49

Stijn De Backer
stijn@donkeycomm.be

info@zien.be

+32 (0)3 5000917

www. zien.be

www.donkeycomm.be/zien

