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Meer weten over de locaties en medisch specialisten?
De adresgegevens en route beschrij ving per kliniek kunt u vinden op 
www.bergmanclinics.nl. Ook vindt u op de website uitgebreide informatie 
over onze medische specialisten.
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© 2019 Bergman Clinics | Ogen. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden  
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Bergman Clinics | Ogen.  
Bergman Clinics | Ogen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en  
zetfouten uit.
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Wat is Herpes Simplex en 
Herpes Zoster?
Herpes Simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de huid, slijm-
vliezen en zenuwen. Er zijn 2 belangrijke soorten Herpes Simplex Virus 
(HSV). 
•  Type I is de meest voorkomende soort en is verantwoordelijk voor de 

Herpes Simplex oogontsteking en de bekende koortslip. 
•  Type II is seksueel overdraagbaar en veroorzaakt slechts zelden een  

ontsteking in het bovenlichaam.

De meest voorkomende Herpes Simplex oogontsteking, veroorzaakt door 
HSV type I, is een terugkerende ontsteking van het hoornvlies, het voorste 
heldere deel van het oog. Littekenvorming in het hoornvlies kan het 
gezichtsvermogen ernstig verminderen. Dit type virus kent een aantal  
subtypen. Hierdoor variëren de duur en ernst van de ontsteking. Ook de 
reactie op de behandeling kan verschillen. 

Herpes Zoster, beter bekend als gordelroos, is een virale ziekte die een 
huidaandoening veroorzaakt. Deze gaat gepaard met roodheid en met 
vocht gevulde blaasjes. De blaasjes vormen korstjes en geven soms  
blijvende littekens. 

Het Varticella Zoster-virus, hetzelfde virus als van waterpokken, is de  
veroorzaker van Herpes Zoster. Na jaren in een soort slaapstadium te 
hebben verkeerd, kan het virus weer actief worden. Dit gebeurt meestal  
bij oudere mensen of bij mensen met een verminderde afweer.

Symptomen
Symptomen van Herpes Simplex
De ziekte begint meestal aan het oppervlak van het hoornvlies. Het oog 
wordt rood, is geïrriteerd en gevoelig voor licht. Eén op de 4 mensen met 
een hoornvliesontsteking krijgt binnen 2 jaar opnieuw een ontsteking. 

Beloop
De ontsteking kan dieper in het hoornvlies dringen en daar blijvende lit-
tekens of een ontsteking in het oog veroorzaken. Soms ontstaan op het 
hoornvlies chronische zweren, die zeer moeizaam genezen. Herpes Simplex 
oogontsteking treedt meestal maar in één oog op. Verspreiding van het 
virus naar andere mensen is mogelijk. 
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Bij mensen met een slechte afweer (zoals bij patiënten met AIDS of 
na een orgaantransplantatie, waarbij afweerremmende medicijnen worden 
gegeven) kan het virus andere delen van het lichaam infecteren. 

Na de oorspronkelijke infectie komt het virus in een ruststadium. Het ver-
blijft in de zenuwen die van de huid of het oog afkomstig zijn. Zo af en toe, 
bijvoorbeeld bij een verkoudheid, wordt het virus weer actief en veroor-
zaakt dan opnieuw een oogontsteking of een koortslip. 

Symptomen van Herpes Zoster
Herpes Zoster zit meestal in de zenuwen rond het oog, vooral in de 
zenuwen die het gevoel van het bovenooglid, de huid van het voorhoofd 
en de neuspunt verzorgen. Als het virus de gevoelszenuw van het oog 
infecteert, kan dit leiden tot ernstige problemen zoals hoornvlieszweren, 
ontsteking en glaucoom. Deze verschijnselen kunnen gelijktijdig met de 
huidsymptomen ontstaan, maar ook weken nadat de blaasjes zijn ver-
dwenen. 
De aanhoudende pijn wordt veroorzaakt door beschadiging van de gevoels-
zenuwen die soms jaren overgevoelig blijven.

Behandeling
Behandeling van Herpes Simplex
De behandeling hangt af van de uitgebreidheid van de ontsteking. Vaak 
wordt antivirale oogmedicatie gebruikt in de vorm van oogdruppels of oog-
zalf. Soms is het nodig om het oppervlak van het hoornvlies af te schrapen 
om de hoeveelheid virusdeeltjes te verminderen. Corticosteroïde-druppels 
(ontstekingsremmers) worden gebruikt om de reactie van het lichaam af te 
remmen. Het is van groot belang te voorkomen dat het virus zich vermeer-
dert. Wanneer er sprake is van ernstige littekenvorming en het gezichtsver-
mogen ernstig is aangetast, wordt een hoornvliestransplantatie overwogen. 

Bij een beginnende ontsteking, ook als u dit al vaker heeft meegemaakt, is 
het belangrijk om direct contact op te nemen met uw oogarts. 

Behandeling van Herpes Zoster
De behandeling bestaat uit pijnbestrijding. Goede hygiëne beperkt of houdt 
verspreiding van de infectie tegen. Antivirale medicijnen, corticosteroïden 
en andere medicijnen geven in bepaalde situaties verbetering. Als het oog 
geïnfecteerd is, wordt er behandeld met oogdruppels, oogzalf, tabletten of 
een infuus. De meeste patiënten genezen zonder restverschijnselen. 

Sommige patiënten houden ondanks vele medicijnen blijvende 
schade aan het gezichtsvermogen of blijven pijn houden, nadat 
de oorspronkelijke klachten zijn verdwenen.
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Bergman Clinics is uitgegroeid tot één van de meest 
vooraanstaande zelfstandige klinieken met vestigingen in heel 
Nederland. Met ons team van ervaren medisch specialisten en 
vakkundig verplegend personeel maken we zorg voor iedereen 
toegankelĳ k. De klinieken zĳ n gebouwd en ingericht conform 
de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo 
voldoen wĳ  aan de kwaliteitsnormen van de overheid en voeren 
we elke behandeling 100% medisch verantwoord uit. Wĳ  staan voor 
kwaliteit en persoonlĳ ke aandacht in een aangename omgeving. 

Bergman Clinics biedt medisch specialistische zorg verdeeld over 
zeven categorieën:

 Bergman Clinics | Bewegen
  Schouderklachten, rug- en nekklachten, knieslij tage, heup-

slij tage, knieblessure en voet- en enkelklachten

 Bergman Clinics | Ogen
  Wazig zicht (staar), slecht zicht, ooglaserbehandeling en 

lens implantaties, glaucoom en netvliesslij tage

  Bergman Clinics | Huid & Vaten
  Dermatologie en spataderzorg

 Bergman Clinics | Vrouw
  Overgangsklachten, urine-incontinentie, ontlastingsklachten, 

verzakking, vulvapoli en afwij kend uitstrij kje 

  Bergman Clinics | Maag & Darm
  Maag- en darmklachten en overgewicht 

 Bergman Clinics | Hart
  Hartklachten en cardiologisch onderzoek

  Bergman Clinics | Uiterlij k 
Bey by Bergman Clinics

  Borst-, gelaats- en lichaams correcties en huidtherapie

Korte wachttĳ den
Dankzij  de grote behandelcapaciteit kent Bergman Clinics vrij wel geen tot 
korte wachttij den. Meestal kunt u al binnen 1 tot 2 weken een afspraak 
maken voor een eerste consult. De behandeling kan dan vaak al binnen 
2 tot 3 weken daarna plaatsvinden.
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Bergman Clinics heeft met alle zorgverzekeraars 
afspraken gemaakt. Alle verzekerde behandelingen 
binnen de basiszorg worden daarom gewoon door 
uw zorgverzekeraar vergoed.
* na verwij zing en bij  medische indicatie.

Kwaliteit
Alle klinieken van Bergman Clinics | Ogen beschikken over 
een kwaliteitskeurmerk: de nieuwe Bergman Clinics | Ogen 
beschikken over het JCI keurmerk, de overige klinieken 
werken conform het ZKN keurmerk en de ISO 9001 

certificering. Beide keurmerken en certificering waarborgen de kwaliteit 
van de aangesloten klinieken. ZKN is de bracheorganisatie van Zelfstandige 
Klinieken Nederland. Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit 
van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een 
onafhankelij k certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De 
ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 
JCI staat voor Joint Commission International. Dit is een van oorsprong 
Amerikaanse non-profitorganisatie die wereldwij d accreditaties verleent 
aan zorginstellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten 
klinieken voldoen aan het JCI-normenkader met ruim 1400 meetbare 
aspecten rond kwaliteit en patiëntveiligheid. Deze keurmerken waarborgen 
de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Alle Bergman Clinics klinieken 
voeren sinds 2012 het ZKN-keurmerk en ISO 9001 certificaat, de overige 
klinieken gaan hiertoe over. Meer informatie vindt u op onze website.

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND

zkn
K E U R M E R K

Uw rol
Om een goede diagnose te stellen en u op juiste wij ze te kunnen 
behandelen, is het van belang dat u uw behandelend specialist duidelij k 
en volledig informeert over uw klachten, eventueel medicij ngebruik en 
eventuele allergieën. Om tot het beste resultaat te komen wordt van u 
verwacht dat u instructies volgens advies opvolgt, zowel voor, tij dens als 
na de behandeling.

Klachten en privacyreglement
Bergman Clinics beschikt over een klachten- en privacyreglement. Dit is op 
onze locaties en op onze website te verkrij gen.

100%
VERGOED*

Contact
U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak, voor 
informatie over de behandelingen, prij zen of het aanvragen van brochures.  
Bergman Clinics Contact & Service Center is bereikbaar via 088 9000 500
of via info@bergmanclinics.nl.

Mĳ n Bergman Clinics: 
uw persoonlĳ ke interactieve app
Als u een medische  behandeling ondergaat, 
komt er veel op u af. Met de Mij n Bergman 
Clinics app heeft u de juiste informatie op het 
juiste moment. U ziet hier alle informatie over 
de voorbereiding, de behandeling, uw afspraken 
tot en met uw herstelperiode. 
De gebruiksvriendelij ke app is gratis te down-
loaden. 

Mĳ n Bergman Clinics
Vergeet morgen uw 
controle afspraak niet
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