I N F O B RO C H U R E
K wa l i tat i e v e

a m b u l a n t e o o g z o r g i n e e n pat i ë n t v r i e n d e l i j k e n a a n t r e kk e l i j k k a d e r

Welkom op de consultaties van het Oogcentrum Schilde (OCS)
In een aantrekkelijk kader verlenen de oogartsen van het OCS patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg in
alle oftalmologische subspecialisaties.
Tijdens de consultatie wordt geluisterd naar de problematiek van de patiënt.
Nuttige technische onderzoeken (automatische refractie, oogdruk, fundoscopie, gezichtsveldonderzoek...)
worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt een diagnose gesteld en, zo nodig, een behandeling gestart.
Het oftalmologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde oogarts.
Elke oogarts in onze praktijk legt zich toe op een of meerdere oftalmologische subdisciplines.
Wanneer nodig wordt U binnen het team verder geholpen door een collega met speciale bekwaamheid
voor uw aandoening.
De oogartsen werken uitsluitend op afspraak: elke weekdag tussen 8.30u en 17.00u.
Avondraadplegingen op Woensdag.
Ons telefoonnummer, mailadres en website vindt u op de laatste bladzijde van deze brochure.
Oftalmologische spoedgevallen worden alle werkdagen, na telefonisch contact, opgevangen van 9u tot 17u.
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Voor meer informatie over ons oogcentrum kan u terecht op onze website,

Facebook en

Instagram
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CATARACT

OOGARTSEN OOGCENTRUM SCHILDE

(Staar)

Cataract, in de volksmond ook “staar” genoemd,
is het troebel worden van de ooglens.
Het is bijna altijd een “ouderdomsaandoening”.
Als de lens vertroebelt, worden de binnenvallende
lichtstralen verstoord en wordt het zicht wazig,
zoals kijken door een vuil glas...
Brilglazen kunnen dan niet meer helpen.

De Symptomen
•
•
•

Wazig zicht. Details vervagen …
Verminderde kleurperceptie
Meer lichtsterkte nodig bij het lezen

De Behandeling
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• Een heelkundige behandeling is de enige mogelijke
		behandeling
• De ingreep vindt plaats onder plaatselijke anesthesie
• Als het oog geen andere afwijkingen vertoont, kan
		 een cataractoperatie het zicht vrijwel volledig herstellen
• Alle informatie hieromtrent vindt u in onze brochure
		“AMBULANTE CATARACTCHIRURGIE”

Zéker te onthouden over cataract!

Dr. Luc Van den Bergh

Dr. Ann Clemens

Dr. Stefaan Van Nuffel

Dr. Tessa de Vin

Algemene Oftalmologie
Droge Ogen
Med. Laserbehandelingen
Glaucoom

Algemene Oftalmologie
Kinderoftalmologie
Strabisme (scheelzien)

Algemene Oftalmologie
Cataractchirurgie
Ooglidchirurgie
Med. Laserbehandelingen

Algemene Oftalmologie
Medische Retina
Med. Laserbehandelingen

Dr. Ingrid Vissenberg

Dr. Anne-Marie Pinxten

Dr. Sigi Van Grasdorff

Dr. Ben D’Heer

Algemene Oftalmologie
Glaucoom

Algemene Oftalmologie
Cataractchirurgie
Ooglidchirurgie
Med. Laserbehandelingen

Algemene Oftalmologie
Cataractchirurgie
Med. Laserbehandelingen

Refractieve Chirurgie
(geen raadplegingen)

•
•
•
•

het is geen ziekte maar een leeftijdsgebonden aandoening
het veroorzaakt wazig zicht ( zoals kijken door een vuil glas)
er bestaat maar één behandeling: een catarctingreep
het is een dankbare ingreep die meestal plaatsvindt onder
		 een eenvoudige druppelverdoving

CATARACTCHIRURGEN OOGCENTRUM SCHILDE
-

Dr. Stefaan Van Nuffel
Dr. Anne-Marie Pinxten
Dr. Sigi Van Grasdorff
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GLAUCOOM

SPOEDGEVALLEN
Oftalmologische urgenties !

(oogdruk - gerelateerd zichtverlies)
Glaucoom is een aantasting van de oogzenuw
die sterk gerelateerd is aan de oogdruk.
Er bestaan twee vormen van glaucoom:

Bij volgende (plots optredende) symptomen is het aan te raden
nog dezelfde dag een oogarts te raadplegen.
Normaal zicht

Chronisch glaucoom
Dit is de meest voorkomende vorm.
Het is een sluimerende en pijnloze aandoening die
het gezichtsveld en uiteindelijk ook de
gezichtsscherpte aantast (zie figuur)
- Acuut glaucoom
		 Plotse oogdrukstijging die zeer pijnlijk is en snel 		
kan leiden tot ernstig zichtverlies (blindheid)

Vroegtijdig glaucoom

		
		
		

De Symptomen
• Chronisch glaucoom
• vroeg stadium: gezichtsveldverlies (zie figuur)
		 • gevorderd stadium
			 - verlies gezichtsscherpte
			 - blindheid
• Acuut glaucoom
		 • extreem pijnlijk rood oog
		 • snel zichtverlies
		 • gevaar voor onomkeerbare blindheid

De Behandeling
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• De oogdruk moet lager om (verdere) schade
		 te voorkomen door:
			 - (een combinatie van) oogdruppels
		
- laserbehandeling
			 - glaucoomoperatie

Gevorderd glaucoom

Ernstig glaucoom

Zéker te onthouden over glaucoom!
•
•
•
•

het is een oogziekte die sterk gerelateerd is aan de oogdruk
onbehandeld leidt het tot gezichtsveldverlies en zelfs blindheid
wordt behandeld door de oogdruk te verlagen
raadpleeg boven de 45 jaar preventief de oogarts

• BELANGRIJKE FAMILIALE BELASTING
GLAUCOOMSPECIALISTEN OOGCENTRUM SCHILDE
-

Dr. Luc Van den Bergh
Dr. Ingrid Vissenberg

Alle hieronder vermelde symptomen kunnen blijvend zichtverlies
tot gevolg hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plots belangrijk zichtverlies aan één oog
Rood en pijnlijk oog (met zichtsvermindering)
Plots waarnemen van lichtflitsen
Plotse beeldvervorming (metamorfopsie)
Plots dubbelzien of scheelzien
Plots gezichtsveldverlies (verlies van stuk uit gezichtsveld)
Vreemd voorwerp (bv. stukje metaal) in oog
Pijnlijk rood oog na voorafgaandelijke ingreep
Oogtrauma’s (oogwonde, slag op oog, …)
… (bovenstaande lijst geeft een overzicht van de meest
voorkomende dringende problemen maar is onvolledig)

Medewerkers en oogartsen van het OCS zijn zich bewust
dat dringende oogklachten snel de nodige zorgen verdienen.
Oftalmologische urgenties worden, na telefonisch
contact, alle werkdagen opgevangen van 9u tot 17u!
03/ 385. 04. 04.

Is niet dringend …
• Pikkende of tranende ogen
• Vermoeide ogen
• Indruk dat het zicht stilaan achteruitgaat
Deze symptomen zijn niet zichtbedreigend. Een klassieke
raadpleging, waarvoor de nodige tijd kan vrijgemaakt worden,
is hier meer aangewezen.

Wij danken onze patiënten geen “misbruik” te maken
van deze spoedconsultatie door deze te gebruiken
voor niet-dringende problemen (brilcontroles, enz. …)
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DROGE OGEN

KINDEROFTALMOLOGIE

Droge ogen is een zéér frequent voorkomende klacht.
15% van de patiënten ouder dan 40 jaar zouden
klachten hebben van droge ogen(!)

Bij kinderen is een preventief onderzoek van groot belang!
Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld
waardoor een behandeling niet meer mogelijk was.

Dr. L. Van den Bergh richtte in 2017 het eerste
DROOG OOGCENTRUM in ons land op.

Een kind dat één goed oog heeft, zal zelden klagen
waardoor een afwijking van het andere oog te laat zal
worden vastgesteld.

Sindsdien is het geëvolueerd tot referentiecentrum
voor patiënten met droge ogen!

De Symptomen
•
•
•
•
•
•

Schurend en krassend gevoel ( alsof zandkorrel in oog)
Jeuk, pikken en branderigheid
Vermoeide ogen ( vooral bij het lezen, PC gebruik, TV …)
Gevoeligheid voor externe factoren zoals airco, rokerige ruimten
Tranende, rode en lichtgevoelige ogen
Dichtgekleefde en moeilijk te openen oogleden, bij opstaan …

De Behandeling
•
		
•
•
•
		
•
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Een combinatie van verschillende behandelingstechnieken 		
geeft het beste resultaat
Kunsttranen en Traanretentie
Voedingssupplementen en antiinflammatoire oogdruppels
De beste resultaten worden bekomen wanneer de oorzaak
wordt behandeld: LIPIFLOW in combinatie met IPL !
Alle informatie hieromtrent vindt u in onze brochure:
“10 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DROGE OGEN”

Zéker te onthouden over droge ogen!
• het is een zéér frequent voorkomende oogklacht
• er bestaan twee belangrijke oorzaken:

		 • te weinig tranen
		 • slechte traankwaliteit (85%)
• vervangende kunsttranen is een basisbehandeling
• het Droog Oogcentrum Schilde behandelt de oorzaak ...!

DROOG OOGCENTRUM SCHILDE
-

Dr. Luc Van den Bergh
Mv. Lutgart Raeves
Mv. Sharon Verheyen

(oogarts – droog oogspecialist)
(droog oog assistente)
(droog oog assistente)

Preventief onderzoek door “Kind & Gezin” en CLB
In ons land wordt uitstekend werk geleverd door het
georganiseerd medisch preventief onderzoek dat via de
school en Kind & Gezin plaatsvindt.
Het CLB screent elk kind op zijn gezichtsscherpte, oogstand,
eventuele kleurenzichtstoornis of dieptezichtafwijkingen.
Ook de kinderartsen vervullen hier een belangrijke taak.

In volgende gevallen is een onderzoek door de
oogarts wél noodzakelijk!
•
•
•
•
•
•

Lees op onze website meer details over:
•
•
•

Lui oog
(Amblyopie)
Scheelzien (Strabisme)
Bijziendheid (Myopie)

Afwijkingen bij onderzoeken door Kind & Gezin,
pediater of huisarts
Scheelzien (Strabisme)
Vermoeden van slecht zien
Leermoeilijkheden
Kinderrheuma of Toxoplasmainfectie tijdens zwangerschap
Familiale antecedenten! (Oogafwijkingen die bij ouders of
in familie reeds aanwezig waren op kinderleeftijd)

KINDEROOGARTS OOGCENTRUM SCHILDE
-

Dr. Ann Clemens
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MACULADEGENERATIE

REFRACTIEVE CHIRURGIE

OOGLIDCHIRURGIE

Terug goed zien zonder bril of contactenzen!

Functionele en esthetische ooglidchirurgie

Refractieve chirurgie verlost je van bril en/of contactlenzen.
Hiervoor bestaan verschillende technieken:
		 • Laser (Lasik)
		 • ICL
(Implanteerbare collameerlens)
		 • Lensvervanging d.m.v. Femto Laser

Naast hun beschermende functie zijn de oogleden een
belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van het aangezicht.
Spijtig genoeg wordt de huid van de oogleden in de loop der tijd
“hangerig”. We noemen deze veranderingen blepharochalasis.
Het kan zowel esthetische als functionele ongemakken
veroorzaken.

De macula (of “gele vlek”) is de kleine regio van het netvlies
(retina) waarmee we scherp zien (lezen, gezichten herkennen,
TV kijken, enz.).
Ongelukkig genoeg is nu net deze belangrijke zone erg gevoelig
voor ouderdomsveranderingen (LMD) .
Er bestaan twee vormen van maculadegeneratie:
- Droge vorm:
		De macula wordt langzamer dunner en verslijt.
- Natte vorm:
		Nieuwe, broze bloedvaatjes vormen zich achter het netvlies.
		 Deze bloedvaatjes kunnen bloeden en lekken waardoor
		 littekenvorming kan ontstaan.

De Symptomen
De eerste symptomen gaan vaak onopgemerkt voorbij
omdat het goede oog het gezichtsverlies compenseert…
•
•
•
•

Rechte lijnen zien er vervormd uit
Problemen bij lezen en precisiewerkjes
Aantasting van de kleurwaarneming
Verminderd nachtzicht

De Behandeling
•
•
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Droge LMD: momenteel bestaat hiervoor geen therapie
Natte LMD: Intravitreale inspuitingen remmen de
evolutie van de ziekte af.
Vaak kan het zicht hierdoor worden gered.

Zéker te onthouden over maculadegeneratie!
•
•
•
•

het is een leeftijdsgebonden aandoening
kan het scherpzien snel aantasten
raadpleeg de oogarts indien u één van de symptomen opmerkt
vanaf de leeftijd van 60 jaar: alle 2 jaar een oogonderzoek

RETINASPECIALISTEN OOGCENTRUM SCHILDE
-

Dr. Tessa de Vin
Dr. Stefaan Van Nuffel

SPECIALIST REFRACTIEVE CHIRURGIE OCS

SPECIALIST OOGLIDCHIRURGIE OCS

Geïnteresseerd? Komt u hiervoor in aanmerking?

		- Dr. Anne-Marie Pinxten
			 Lees hierover meer op onze website en
			 vraag naar onze infobrochure

Maak een afspraak bij Dr. Luc Van den Bergh		
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In deze brochure vindt u nuttige informatie over
het OOGCENTRUM SCHILDE maar eveneens
over tal van veel voorkomende oogziekten.
We bespreken deze aandoeningen, hun
symptomen, hoe we ze trachten te voorkomen
en hoe ze behandeld worden.

WELKOM IN HET OCS !			 2

Bijzondere aandacht werd besteed aan
oftalmologische urgenties (p.7) en hoe u
hiervoor elke werkdag bij ons terecht kan.

CATARACT					 4

Voor toelichting of bijkomende vragen kan u terecht
bij oogartsen en medewerkers van het OOGCENTRUM.

GLAUCOOM					 6

SFEERBEELDEN

			 3

DE OOGARTSEN				 5

URGENTIES 					 7
DROGE OGEN 				 8
KINDEROFTALMOLOGIE			 9
MACULADEGENERATIE			 10

Turnhoutsebaan 364
2970 Schilde
03 385 04 04
info@oogcentrum-schilde.be
www.oogcentrum-schilde.be
Facebook

Instagram

REFRACTIEVE- & OOGLIDCHIRURGIE
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Bewaar deze brochure goed, ze zal nog van pas komen !

