INFORMED CONSENT FLOATERLASER
Indien u met floaterlaser behandeld wenst te worden, dient u onderstaande goed
door te nemen. Door uw handtekening te zetten geeft u uw toestemming voor
behandeling.
Algemene informatie Floaterlaser behandeling:
De Nd:YAG laser verdampt weefsel en wordt gebruikt voor medische doeleinden. In
het oog kan deze laser glasvochttroebelingen (zogenaamde floaters) verkleinen,
verplaatsen of verwijderen. Bij zeer uitgebreide floaters zal het niet mogelijk zijn
alles te verwijderen. Floaters die erg dicht op netvlies of lens zitten, hebben een
groter risico op complicaties. Soms blijkt tijdens de behandeling dat de floater
buiten bereik van de laser is of dat het om andere redenen niet mogelijk of niet
veilig is om op dat moment verder te gaan. De behandeling zal dan worden
gestaakt.
Toestemming voor behandeling:
Ik geef hierbij toestemming aan het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland
(OMC Amstelland) om mij te laten behandelen met de Nd:YAG laser met als doel
de klachten van floaters te verminderen. Ik begrijp dat de floaters niet helemaal
weggehaald kunnen worden en dat er meerdere behandelingen nodig kunnen zijn
afhankelijk van grootte, beweeglijkheid en positie van de floater. Ik begrijp dat het in
een klein deel van de gevallen niet lukt om de klachten van floaters te verminderen
of, in zeldzame gevallen, dat de klachten zouden kunnen toenemen door
verplaatsing van de floater. Ook begrijp ik dat na de behandeling nieuwe floaters
kunnen ontstaan, en dat zelfs een verslechtering kan ontstaan ten opzichte van de
situatie vóór behandeling.
Het OMC Amstelland heeft mij op de hoogte gesteld middels mondelinge en
schriftelijke informatie over de mogelijk- en onmogelijkheden van de behandeling.
Ik heb de vrijheid te kiezen tussen de behandeling, eventuele andere
behandelmethode elders of helemaal geen behandeling. Het OMC Amstelland
heeft mij voldoende op de hoogte gesteld van mogelijke risico’s die bij alle
medische behandelingen kunnen voorkomen. In dit specifieke geval (behandeling
met floaterlaser) zullen mogelijke risico’s kunnen zijn:
1.

Indien de floater zich dicht bij een kwetsbare structuur in het oog bevindt
kan deze structuur in zeldzame gevallen beschadigd raken. Als de lens
wordt geraakt zal er zeer snel staar ontstaan zodat mogelijk een
staaroperatie en eventueel ook een glasvochtoperatie (vitrectomie) nodig zal
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zijn. Als het netvlies wordt geraakt kan er een kleine bloeding optreden
(zeldzaam). De kans op al deze complicaties is zeer klein (minder dan 0,5%
kans) en hangt voornamelijk af van de ervaring van de oogarts en de locatie
van de floater.

2.

Zoals bij iedere oogheelkundige behandeling zou het zicht in extreme
gevallen onherstelbaar beschadigd kunnen raken met blijvende
slechtziendheid of blindheid als gevolg. Dit is bij drs Gerbrandy en OMC
Amstelland (>2.000.000 lasershots) tijdens de meer dan 3000 behandelingen
nog nooit voorgekomen. Het is hiermee zo zeldzaam dat er moeilijk een
betrouwbare kansberekening op kan worden uitgevoerd. De kans lijkt in ieder
geval kleiner dan 0,1%. Ter vergelijking: uit de literatuur blijkt dat de kans op
blijvende slechtziendheid/blindheid na een operatieve verwijdering van het
glasvocht (PPV of vitrectomie) tussen de 0.86% en 5.6% kan bedragen.

3.

Zoals bij iedere oogheelkundige behandeling kan er ook na een floaterlaser
een tijdelijke stijging van de oogdruk ontstaan. Dit komt voor bij minder dan
1-2% van de gevallen. Dat is in het algemeen geen groot probleem want de
oogdruk kan vrijwel altijd afdoende worden behandeld met druppels. In zeer
zeldzame gevallen kan een oogdrukverlagende operatie nodig zijn. Het is
echter wel belangrijk dat u de oogdruk bij ons of in uw eigen regio laat
controleren 1 tot 2 weken na de laserbehandeling. Indien de oogdruk
verhoogd is dient u contact op te nemen met het OMC Amstelland. Er zijn in
de literatuur gevallen beschreven met een drukverhoging geruime tijd na de
laserbehandeling. Wij adviseren dan ook om 1 jaar na de behandeling de
oogdruk opnieuw te controleren.

4.

Netvliesscheur of netvliesloslating. Voor zover bekend is na een
behandeling met floaterlaser het risico op een netvliesloslating niet verhoogd.
Uit analyse van onze data bij 255 ogen bleek de kans op een
netvliesloslating na een floaterlaser 0.39% te zijn. Dat is een vergelijkbaar
percentage als het natuurlijke risico. Ogen met floaters hebben ook zonder
behandeling een verhoogde kans op een netvliesloslating ten opzichte van
gezonde ogen. Dat komt omdat glasvocht waar floaters in zijn ontstaan aan
het netvlies kan gaan trekken waardoor er een netvliesscheur kan optreden.
Een netvliesloslating na een floaterlaserbehandeling is dermate zeldzaam dat
het moeilijk is om vast te stellen of het een verhoogd risico geeft op
netvliesloslatingen. Uit de literatuur blijkt dat de kans op een netvliesloslating
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wel verhoogd is na een staaroperatie (rond de 1%) en zelfs sterk verhoogd is
na een na een operatieve verwijdering van het glasvocht (PPV of
vitrectomie). Daarbij varieert de kans van 0% tot 10.9%. Met de modernste
technieken lijkt dit aantal eerder rond de 1% uit te komen.

5.

Staar: er zijn geen aanwijzingen dat floaterlaser een verhoogd risico geeft op
staar. Een operatieve verwijdering van het glasvocht (PPV of vitrectomie)
geeft daarentegen een zeer sterk verhoogd risico op staar, bij mensen ouder
van 50 jaar is dat zelfs bijna 100%.

Klachtenregeling:
Wij doen ons uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
Mocht u desondanks toch een klacht hebben over uw behandeling bij het OMC
Amstelland kunt u uw klacht per email sturen aan: klachten@floaterlaser.nl
In het geval dat een klacht in uw opinie onvoldoende is opgelost, heeft het OMC
Amstelland een contract met een onafhankelijke externe klachtencommissie. Deze
zal uw klacht dan in behandeling nemen en tot een bindende uitspraak komen.
U kunt uw klacht dan richten aan:
Klachtencommissie EMS Zusterplein 22
3703CB Zeist www.klachtencommissie-ems.nl
Financiële afhandeling:
Floaterlaserbehandelingen worden op dit moment niet vergoed door alle
zorgverzekeraars. De kosten zijn volgens de belastingdienst wel aftrekbaar.

Aansprakelijkheid:
In het onwaarschijnlijke geval dat een behandeling door het OMC Amstelland
aantoonbaar tot ernstige schade heeft geleid, heeft het OMC Amstelland daarvoor
een medische aansprakelijkheidsverzekering bij de VVAA.
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Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden van het OMC Amstelland zijn te downloaden op de site
www.floaterlaser.nl

Akkoord voor Behandeling:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en aanbevelingen van OMC
Amstelland terwijl ik bij hen onder behandeling ben. Tevens ga ik akkoord met het
maken van beeldmateriaal van de floater en laserbehandeling. OMC Amstelland
houdt dit in eigen beheer ten behoeve van wetenschappelijke presentaties en het
vaststellen van het resultaat van de behandeling. Ik volg de aanbevelingen van
OMC Amstelland met betrekking tot de nabehandeling op.

IK VERKLAAR HIERBIJ DAT IK BOVENSTAANDE TEKST EN BEPALINGEN MET
BETREKKING TOT DE PROCEDURES EN UITLEG VAN DE BEHANDELING MET
DE Nd:YAGLLASER HEB GELEZEN EN VOLLEDIG BEGRIJP. IK HEB DE
GELEGENHEID GEKREGEN EN BEHOUD DEZE, TOT HET STELLEN VAN ALLE
VRAGEN OVER DE VOORGESTELDE BEHANDELING DOOR HET
OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM AMSTELLAND. IK VERKLAAR
TEVENS DE NEDERLANDSE TAAL TE KUNNEN LEZEN EN SCHRIJVEN.
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