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Meer weten over de locaties en medisch specialisten?

Netvliesloslating

De adresgegevens en routebeschrijving 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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Wat is een netvliesloslating?

Symptomen

Het oog is een holle bol met een transparante voorkant, het hoornvlies.

Zien van zwevende deeltjes

Hierdoor valt het licht naar binnen. Vervolgens gaat het licht door de pupil

Het (plotseling) zien van zwevende deeltjes zoals vlekjes, spinnetjes,

(de ronde opening in het regenboogvlies), door de lens en door de glas-

sliertjes of stipjes kan een symptoom van netvliesloslating zijn. Dit wordt

vochtruimte die gevuld is met een heldere gelei (het glasvocht). Uiteindelijk

veroorzaakt door troebelingen in het glasvocht.

komt het licht terecht op het netvlies. In het netvlies zitten staafjes en
kegeltjes: dit zijn de cellen die de lichtprikkel omzetten in een elektrische

Zien van (licht)flitsen

prikkel. Deze prikkels worden via de oogzenuw naar de hersenen geleid

Als iemand lichtflitsen ziet, is het verstandig om het oog te laten contro-

en daar omgezet in een beeld. Wanneer u het oog vergelijkt met een foto-

leren op een netvliesloslating. De lichtflitsen lijken op bliksemschichten

toestel, dan vormen het hoornvlies en de lens het lenzenstelsel van de

en ontstaan als het glasachtig lichaam loslaat van het netvlies.

camera. Het regenboogvlies (iris) is te vergelijken met de sluiteropening
(het diafragma) en het netvlies met de film.

Zien van een donkere vlek
Een ander symptoom van een netvliesloslating is het zien van een donkere

Oorzaak

vlek. Deze ontstaat in een ooghoek en breidt zich dan uit. Dit kan lang-

De meeste netvliesloslatingen worden veroorzaakt door de aanwezig-

zaam en snel gaan.

heid van één of meer scheurtjes in het netvlies. Deze scheurtjes of gaatjes
treden op bij verandering in het glasvocht. Wanneer in de loop van het

Wazig zicht

leven het glasvocht gaat krimpen dan ontstaan op de plekken van de aan-

Als het centrale deel van het netvlies (de macula of gele vlek) loslaat,

hechting met het netvlies gaatjes. Wanneer er eenmaal een gaatje is, kan

wordt het zicht slechter. De macula is namelijk belangrijk voor het

er vloeistof tussen het netvlies en de diepere lagen van het oog komen. Dit

scherp zien.

heet een netvliesloslating.

Zicht neemt plotseling snel af
Soms springt er een bloedvaatje bij een netvliesloslating. Er komt dan
Een netvliesloslating (ablatio retinae) komt jaarlijks ongeveer bij 1 op

bloed in het glasvocht terecht. Dit veroorzaakt een plotseling verlies van

de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar bij

het gezichtsvermogen.

ouderen is het risico groter. Bijzienden of mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico. Ook na een staaroperatie is het
Netvliesloslating

risico toegenomen. Wanneer een netvliesloslating niet wordt behandeld kan het leiden tot slecht zien of blindheid. Het is belangrijk om
bij onderstaande symptomen contact op te nemen met uw huisarts.

figuur 1. Gezond oog
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figuur 2. Netvliesloslating
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Diagnose

Behandeling

Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van een net-

Het is belangrijk dat een netvliesloslating onmiddellijk wordt behandeld.

vliesloslating. Bij de hierboven genoemde verschijnselen is het raadzaam

Niet behandelen leidt tot slechtziendheid of zelfs blindheid aan het oog.

de huisarts te raadplegen. Deze verwijst u door naar de oogarts. De oog-

Als er een gaatje in het netvlies zit, wordt de kans op een netvliesloslating

arts verwijdt met behulp van druppels de pupil om zo het netvlies goed te

aanzienlijk verkleind door een behandeling met een laserapparaat. Het doel

bekijken. In geval van een glasvochtbloeding wordt met echo-apparatuur

is te voorkomen dat het netvlies van de onderliggende lagen wordt losge-

vastgesteld of het netvlies van zijn plaats is of niet. Dit onderzoek is pijn-

trokken en er daadwerkelijk een netvliesloslating ontstaat. Wanneer het

loos en ongevaarlijk.

netvlies wel losgelaten heeft, is een uitgebreidere operatieve behandeling
nodig.

Laserbehandeling
Wanneer de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten, dan wordt een laserbehandeling uitgevoerd om rondom
de gaatjes littekens te maken. Deze littekens hechten het netvlies vast
aan de onderliggende lagen. De gaatjes worden dan niet groter. Ook wordt
voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt. De behandeling gebeurt
poliklinisch, duurt ongeveer 10 minuten en wordt meestal niet als pijnlijk
ervaren.

Operatie
Wanneer er wel vocht onder het netvlies komt, dan is een laserbehandeling niet meer mogelijk. Er wordt dan vaak een glasvochtoperatie (vitrectomie) verricht. Hierbij wordt het glasvocht (de gelei die aan het netvlies
heeft getrokken) verwijderd. Een speciaal gas of siliconenolie wordt in het
oog achtergelaten wat het netvlies weer tegen de oogwand aanduwt. Dit
gas zal geleidelijk oplossen. In die tijd mogen er geen grote drukschommelingen zijn, omdat het gas kan uitzetten, u mag dus niet vliegen of duiken.
Wanneer siliconenolie wordt gebruikt, zal dit vaak na enige tijd weer verwijderd worden middels een operatie. Vaak is het nodig om enkele dagen
na de operatie een bepaalde hoofdhouding aan te houden.
Soms wordt een bandje rondom het oog aangebracht. Dit geeft het netvlies steun, zodat het weer op de juiste onderlaag terechtkomt. Ook wordt
het netvliesgat, tijdens of na de laserbehandeling of operatie, d.m.v. bevrie-
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zing (cryo-coagulatie) vastgezet. Deze behandeling zorgt voor een goede
verkleving van het netvlies met de onderlaag. Na de operatie wordt soms

Aanvullende informatie

gas in het oog achtergelaten om het netvlies op zijn plaats te houden. In

Wie lopen risico op netvliesloslating:

geselecteerde gevallen is het inbrengen van gas met aansluitend cryocoa-

•	
De aandoening komt het meest voor bij mensen tussen de 50 en

gulatie of laser van het netvliesgaatje afdoende.

70 jaar oud.
Netvliesloslating komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
•	

Afhankelijk van de conditie van de cliënt, de aard van de operatie en de

Mensen met een hoge bijziendheid (min-glazen) hebben een verhoogde
•	

voorkeur van de operateur, wordt de operatie onder algehele of plaatselijke

kans op een netvliesloslating. Dit geldt ook voor mensen met dunne,

verdoving uitgevoerd.

zwakke gebieden in hun netvlies.
Er is een verhoogde kans wanneer iemand al een netvliesloslating in het
•	
andere oog heeft gehad.

Resultaat
In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na 1 of meer operaties
weer aanliggend te krijgen. Het uiteindelijk gezichtsvermogen is afhankelijk van het soort netvliesloslating. Wanneer het niet lukt het netvlies op zijn plaats te krijgen, wordt het oog geleidelijk aan blind. Na
de operatie moet er enige tijd oogmedicijnen gebruikt worden en soms

Mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, lopen meer risico op
•	
een netvliesloslating.
Na een ongeval (trauma). Mensen die een flinke klap tegen hun hoofd of
•	
oog hebben gehad lopen een verhoogd risico.
Een aantal onderzoeken toont aan dat een netvliesloslating deels erfelijk
•	
kan zijn.

wordt de sterkte van de bril of contactlens veranderd.
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Bergman Clinics
Focus.Aandacht.Resultaat.
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
toegankelĳk. De klinieken zĳn 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 persoonlĳke aandacht in een aangename omgeving.

Bergman Clinics biedt medisch specialistische zorg verdeeld over
zeven categorieën:

Bergman Clinics | Bewegen
Schouderklachten, rug- en nekklachten, knieslijtage, heupslijtage, knieblessure en voet- en enkelklachten

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

Bergman Clinics | Huid & Vaten
Dermatologie en spataderzorg

Bergman Clinics | Vrouw
Overgangsklachten, urine-incontinentie, ontlastingsklachten,
verzakking, vulvapoli en afwijkend uitstrijkje

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

Bergman Clinics | Hart
Hartklachten en cardiologisch onderzoek

Bergman Clinics | Uiterlijk
Bey by Bergman Clinics
Borst-, gelaats- en lichaamscorrecties en huidtherapie

Korte wachttĳden
Dankzij de grote behandelcapaciteit kent Bergman Clinics vrijwel geen tot
korte wachttijden. 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.
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* na verwijzing en bij medische indicatie.

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

Uw rol

of via info@bergmanclinics.nl.

Om een goede diagnose te stellen en u op juiste wijze te kunnen

Mĳn Bergman Clinics:
uw persoonlĳke interactieve app

behandelen, is het van belang dat u uw behandelend specialist duidelijk
en volledig informeert over uw klachten, eventueel medicijngebruik en

Als u een medische behandeling ondergaat,

eventuele allergieën. Om tot het beste resultaat te komen wordt van u
verwacht dat u instructies volgens advies opvolgt, zowel voor, tijdens als
na de behandeling.

Mĳ n Bergman Clinics

Vergeet morgen uw
controle afspraak niet

komt er veel op u af. Met de Mijn Bergman
Clinics app heeft u de juiste informatie op het
juiste moment. U ziet hier alle informatie over

Klachten en privacyreglement

de voorbereiding, de behandeling, uw afspraken

Bergman Clinics beschikt over een klachten- en privacyreglement. Dit is op

tot en met uw herstelperiode.

onze locaties en op onze website te verkrijgen.

De gebruiksvriendelijke app is gratis te downloaden.

Kwaliteit
Alle klinieken van Bergman Clinics | Ogen beschikken over
een kwaliteitskeurmerk: de nieuwe Bergman Clinics | Ogen
beschikken over het JCI keurmerk, de overige klinieken
KEURMERK
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
onafhankelijk 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 wereldwijd 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.

zkn

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND

12

13

Notities

14

Notities

15

