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betaalbaar ooglaseren op wereld niveau. 



 
  

Ons aanbod in vogelvlucht 

Alma Care (sinds 2004) is de exclusieve vertegenwoordiger 
van het befaamde Istanbul Surgery Hospital in Nederland en 
België. Dankzij onze directe en persoonlijke contacten met 
zowel de kliniek als Dr. Sinan Göker (de meest ervaren 
refractie chirurg van Europa) kunnen wij u een volledig 
verzorgd totaal pakket aanbieden voor slechts 1450,00 Euro. 

Dit is inclusief reis, verblijf en de 
behandeling van beide ogen met de  
nieuwste apparatuur. Ook 
toepassing van de Wavefront 
techniek is inclusief. Verder is  
inbegrepen: 

• vooronderzoek door een erkend  
optometrist in Nederland (tot 50  
euro, de Quick Scan). 

• reis per vliegtuig (lijndienst) naar  
Istanbul en terug. 

• vervoer van vliegveld naar hotel  
en terug (airport service). 

• een verblijf van 4 dagen (3 nachten) 
in een viersterren hotel (naast de 
kliniek), inclusief luxe ontbijtbuffet. 

• uitgebreid vooronderzoek in het  
Istanbul Surgery Hospital. 

• een laserbehandeling van beide  
ogen (inclusief Wavefront). 

• alle benodigde medicaties. 

• uitgebreid na-onderzoek (2x) in  
het Istanbul Surgery Hospital. 

• Nacontrole door een erkend  
optometrist in Nederland. 

Alle hier genoemde prijzen zijn 
inclusief. Er zijn dus geen 
onverwachte of bijkomende kosten. 
U vliegt per lijndienst (geen 
prijsvechters) en verblijft in een luxe 
viersterren hotel direct naast de 
kliniek en niet ver van het 
stadscentrum. De prijzen gelden 
voor beide ogen en ook betaalt u 
niets extra voor toepassing van 
moderne technieken als Wavefront 
of Monovision. 

Alma Care biedt een volledig 
verzorgd VIP arrangement. Zodra u 
in het vliegtuig stapt is alles voor u 
geregeld. Te Istanbul wordt u 
verwacht door onze chauffeur en ter 
plekke wordt u persoonlijk begeleid. 

Op het resultaat van de behandeling 
geven wij bovendien een garantie 
van 10 jaar. 

In 2014 bestaat Alma Care 10 jaar en 
is daarmee één van de oudste nog 
bestaande aanbieders in Nederland 
en België. Profiteer van onze 
ervaring en let op de jubileum 
aanbiedingen op onze website! 

1450 

vooronderzoek 

in Nederland 
vergoedt tot 50 euro 

reis per lijndienst 

met nog volledige 
verzorging aan boord. 
wensde vliegveld 
behandeling 

inclusief alle benodigde 
medicatie en meer. 
10 jaar garantie 
nacontrole 

in Nederland 
vergoedt  tot 25 euro 
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Wie zijn wij? 

Waarschijnlijk heeft u ons gevonden tijdens uw zoektochten 
op het internet, u kwam ergens een advertentie tegen of u 
hoorde enthousiaste vrienden vertellen over de service die wij 
bieden. Voordat wij u informeren over de mogelijkheden van 
een ooglaserbehandeling in het Istanbul Surgery Hospital 
stellen wij ons graag even aan u voor. 

Lasertravel 

In februari 2004 begonnen wij als 
‘Lasertravel Nederland’ met het 
aanbieden van compleet verzorgde 
reizen naar het Istanbul Surgery 
Hospital met een ooglaser-
behandeling als doel.  
 
Dit was het gevolg van de 
persoonlijke ervaringen van 
mevrouw M. Eggers, één van de 
medeoprichters. Zij besloot in 2003 
haar ogen te laten laseren en na lang 
onderzoek kwam ze uiteindelijk uit 
bij het Istanbul Surgery Hospital als 
één van de meest ervaren klinieken 
op dit gebied. Ter plekke raakten wij 
in gesprek met Dr. Sinan Göker, de 
chef arts. We raakten al snel 
bevriend en samen constateerden wij 
dat de kliniek veel cliënten trok uit 
Noord Europa. Met name cliënten uit 
Duitsland en Denemarken wisten het 
ISH goed te vinden. Nederlanders 
kwamen er echter nauwelijks.  
 
Wij besloten in dit gat te springen en 
werden zo de vertegenwoordigers 
van het ISH te Nederland. 

Wel wilden we onze cliënten een zo 
goed mogelijke service bieden. 
Eerlijke prijzen, geen vluchten met 
prijsvechters, een verblijf in een 
viersterren hotel, enzovoorts. Met als 
doel dat alles voor u zo comfortabel 
mogelijk is geregeld zodat u zich 
alleen nog hoeft te concentreren op 
de behandeling en daarna uitgebreid 
kan genieten van de stad Istanbul. 

Alma Care 

Inmiddels zijn we een aantal jaren 
verder en hebben vele cliënten naar 
tevredenheid gebruik gemaakt van 
onze service. Mede omdat wij een 
scherpe prijs kunnen bieden kregen 
we ook steeds vaker vragen uit het 
buitenland. Dit is de reden dat wij per 
één november 2007 onze naam 
hebben aangepast. Lasertravel werd 
Alma Care Nederland. Op dezelfde 
datum ging ook onze nieuwe website 
www.almacare.nl in de lucht. Dat is 
overigens het enige dat veranderde. 
Onze service bleef dezelfde en ook 
aan onze scherpe prijzen veranderde 
niets. Dus, voor een ooglaser-
behandeling op niveau: Alma Care 
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Het behandelingsteam 
staat onder leiding van 
de befaamde arts 
Dr. Sinan Göker. 

Dr Sinan Göker 
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De voorbereiding 

Kom ik wel in aanmerking voor een laserbehandeling? Wat 
zijn de kosten en verzorgt Alma Care Nederland ook het voor- 
en naonderzoek? Vragen die wij hier zullen beantwoorden. 
Neem contact met ons op wanneer uw vraag hier niet bij 
staat. Wij staan u graag te woord. 

Persoonlijk advies 

Bel 010 - 7144930  
of 024 - 3732829 voor een 
vrijblijvend, persoonlijk 
advies. Onze deskundige 
medewerkers beant-
woorden uw vragen graag. 
Wij zijn tot 11 uur 's avonds 
bereikbaar. 

De eerste check 

De meeste mensen die af willen van 
bril of lens kunnen worden geholpen 
met behulp van de Lasik (Wavefront) 
laserbehandeling. Of u geschikt bent 
beslist uiteindelijk de behandelende 
arts. In het algemeen moet u  
rekening houden met het volgende: 

• uw ogen zijn gezond. Dus geen last 
van infecties, Glaucoma, chronisch  
droge ogen of andere aandoeningen. 

• u bent niet zwanger en geeft ook  
geen borstvoeding. 

• u bent ouder dan 18. 

• de waarden van uw ogen waren het
 afgelopen jaar constant. 

• uw bijziendheid is niet meer  
dan -14 DPT. 

• uw verziendheid is niet meer  
dan +5 DPT. 

• de cilinderafwijking is niet hoger  
dan 5 DPT. 

 

Ook belangrijk zijn zaken als bijvoor-
beeld de dikte van het hoornvlies. Dit
 is in 95% van de gevallen in orde.  
Om hier zeker van te zijn bieden wij  
een voorcontrole bij een erkend  
optometrist in Nederland. 

Het vooronderzoek 

Wij raden aan uw ogen te laten onder
zoeken voor de behandeling. U kunt 
daarvoor terecht bij een door ons  
geselecteerde optometrist. Deze  
bepaalt of uw ogen in aanmerking  
komen voor een laserbehandeling.  
De uiteindelijke, definitieve be-
slissing hierover wordt uiteraard  
genomen door uw behandelende  
oogarts in de kliniek. 

De kosten van het vooronderzoek  
worden verrekend. Een zogenaamd 
‘Quick Scan’ onderzoek kost, 
afhankelijk van de optometrist, 
tussen de 35 en 70 euro. Deze kosten
worden tot 50 euro vergoed wanneer
 u besluit gebruik te maken van de  
service van Alma Care Nederland. 
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Alma Care Nederland 

De optometristen 

Alma Care Nederland werkt alleen samen met wettelijk 
erkende optometristen. Hier kunt u terecht voor het 
vooronderzoek en desgewenst ook de nacontrole. 

Persoonlijk advies 
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Bel 010 - 7144930  
of 024 - 3732829 voor een 
vrijblijvend, persoonlijk 
advies. Onze deskundige 
medewerkers beant-
woorden uw vragen graag. 
Wij zijn tot 11 uur 's avonds 
bereikbaar. 

Bel voor een afspraak met: 

• Amstelveen: 
Groenhof Optiek (Groenhof 154) 
tel: 020 – 4414460 

• Breda: 
Option (Reigerstraat 7) 
tel: 076 - 5203260 

• Groningen 
Jan de Groot Kontaktlenzen 
tel: 050 – 5790220 

• Hardegarijp (Leeuwarden) 
Jan de Groot Kontaktlenzen 
tel: 0551 – 472486 

• Heerlen 
Jongen Opticiens (Akerstraat 18a) 
tel: 045 – 5714856 

• Hilversum: 
Buffing Optiek ( Neuweg 24)  
tel: 035 - 6249960 

• Hoorn 
Osinga Optiek (Grote Noord 87) 
tel: 0229 – 214507 

• Kampen  
Haverkamp Optiek (Oudestraat 147) 
tel: 038 – 3328836 

• Nuenen (Eindhoven)  
Ton Lips Optometrie (Park 30) 
tel: 040 - 2836436 

Uiteraard kunt u ook ons vragen een 
afspraak voor u te maken. Wanneer u 
besluit gebruik te maken van de 
service van Alma Care Nederland dan 
worden de kosten van het voor-
onderzoek tot een bedrag van 50,00 
Euro vergoed. Ook het na onderzoek 
in Nederland is inbegrepen bij de 
prijs. 

Alma Care Nederland regelt verder 
alles. 

Gedurende het hele proces staat u in 
nauw contact met één van onze 
medewerkers. Bij hem of haar kunt u 
terecht met al uw vragen en wensen. 
U krijgt een direct telefoonnummer. 
Mocht u behoefte hebben aan een 
persoonlijk gesprek dan is dit 
uiteraard ook altijd mogelijk.  Zodra 
uw gegevens binnen zijn en de  
(aan-) betaling is verricht gaan wij 
aan de slag.  

Één van onze sterke punten is 
flexibiliteit. U bepaalt wanneer u 
reizen wilt, wanneer u behandeld 
wordt en hoe lang u in Istanbul wilt 
blijven om bijvoorbeeld langer van 
de stad te genieten. Conform uw 
wensen zal Alma Care Nederland uw 
reis samenstellen.   

Een luxe  citytrip. En u komt 
uitgerust terug zonder bril of lens. 
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De reis en de behandeling 

Voor vertrek ontvangt u van ons een informatiepakket met 
daarin alle informatie over de behandeling, toeristische tips 
voor de stad Istanbul, adressen en telefoonnummers (oa van 
uw persoonlijke contacten in Nederland en Istanbul), uw 
vliegtickets en een factuur waarmee u eventueel kosten kunt 
declareren bij zorgverzekeraar of belastingdienst. 

Groepsreis 
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Deelnemers van een 
groepsreis kijken de laser-
behandeling op video terug. 

Alma Care Nederland verzorgt 
vluchten vanaf elk gewenst vliegveld. 
Wij hebben uitsluitend contact met 
gerenommeerde maatschappijen als 
de KLM en Turkish Airlines (dus geen 
prijsvechters). De reis en het verblijf 
worden in direct overleg met u 
samengesteld 

In Istanbul 

In Istanbul wordt u verwacht op het 
vliegveld. Onze chauffeur rijdt u in 
een luxe auto langs de oevers van de 
Bosporus in ongeveer een half uur 
naar uw viersterren hotel. Na 
aankomst kunt u bijvoorbeeld het 
nabijgelegen stadscentrum 
bezoeken wat ook wel het grootste 
uitgaanscentrum van Europa wordt 
genoemd. De volgende ochtend 
wordt u na een luxe ontbijtbuffet 
verwacht in de kliniek. Het Istanbul 
Surgery Hospital staat direct naast 
uw hotel. Dit bespaart tijd en lange 
taxi ritten. 

In de kliniek 

U wordt verwelkomd door één van 
de internationale medewerkers van 
het Istanbul Surgery Hospital.  Deze 

houdt u voortdurend op de hoogte 
en aan hem of haar kunt u al uw 
eventuele vragen kwijt. Na de 
uitgebreide vooronderzoeken heeft u 
een persoonlijk gesprek met uw 
behandelend arts. Hierin worden de 
resultaten besproken en wordt 
samen met u een behandeling 
voorgesteld. U gaat hierna weer naar 
uw hotel voor wat rust en een 
verkwikkende lunch. In de middag 
vindt dan de behandeling plaats. De 
behandeling zelf duurt slechts 10 
minuten maar in totaal bent u een 
half uur tot een uur in de kliniek. Na 
de behandeling bent u binnen twee 
minuten weer op uw kamer. Hier 
neemt u rust, u maakt gebruik van de 
roomservice en gaat uiteindelijk 
gewoon slapen met behulp van de 
gekregen slaappil. 

De volgende ochtend gaat u na het 
uitgebreide ontbijtbuffet weer naar 
de kliniek voor de nacontrole. U 
ontvangt een officieel certificaat 
waarop de nieuwe waarden van uw 
ogen worden vermeld. Hierna bent u 
vrij om de vele monumenten van de 
oude stad Istanbul te bezichtigen. 
Extra nacontroles zijn zonder kosten. 

 

 

Terug in Nederland: 

Alma Care Nederland verzorgt 
uiteraard ook het transport van uw 

Groepsreis 

Deelnemers van een 
groepsreis voor de Blauwe M 
oskee. 
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Na de behandeling 

Alma Care Nederland verzorgt uiteraard ook het transport 
van uw hotel terug naar het vliegveld. Eenmaal terug in 
Nederland heeft u een leuke vakantie achter de rug en kunt u 
bovendien voortaan zonder bril of contactlenzen door het 
leven. 

Voor de behandelingz 
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De bekende zanger Jaques 
Herb en zijn vrouw Diny vlak 
voor het laseren. 

Nacontrole in Nederland 
 
Na drie maanden volgt nog een 
nacontrole. Hier worden de nieuwe 
waarden van uw ogen definitief 
vastgesteld. Ook deze nacontrole is 
bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer u nog vragen heeft aarzel 
dan niet contact op te nemen met de 
deskundige medewerkers van Alma 
Care Nederland.  
Wij wensen u een aangenaam verblijf 
in Istanbul. En graag horen wij van 
uw ervaringen ! 
 
Jaques Herb 

De bekende zanger Jacques Herb 
('Manuela') liet in 2009 via Alma Care 
zijn ogen laseren. Bijzonder aan dit 
verhaal is dat Jacques Herb zijn leven 
lang al last had van een lui oog 
waarin hij nog maar 5% zicht had. 
Ook zijn vrouw Diny liet haar ogen 
laseren. Zij schreef een reisverslag 
dat op ons website terug te lessen is. 
http://www.almacare.nl/ervaringen-
jacques-herb.html 

“Wat een gewaarwording was dat 
wakker worden en alles kunnen zien 

zonder eerst je bril op te moeten 
zetten!!! Natuurlijk gelijk een boek 
gepakt en¦..WOW dat kon ik gewoon 
allemaal lezen, zelfs de kleine 
lettertjes op de tube tandpasta!! 
Toen naar het raam gelopen en naar 
buiten gekeken en ik kon ook alle 
kentekens van de auto's lezen en we 
zaten op 7 hoog!! 

 En niet onbelangrijk, helemaal geen 
pijn gehad!!!  

De bril die je meekrijgt van de kliniek 
is een hele zachte bril dus daar heb je 
met slapen totaal geen last van! We 
waren beiden nog helemaal 
overdonderd dat we nu dingen 
konden zien die we voorheen alleen 
maar met bril zagen. Vooral Jacques, 
want een lui oog is niet zomaar te 
behandelen. Hij zag alle dingen met 
zijn linkeroog weer heel scherp van 
dichtbij. Wel zullen zijn hersenen er 
nog even een paar weken over doen 
om aan de nieuwe situatie te 
wennen, maar van dichtbij ziet hij nu 
meer met dat oog als met het 
andere! “ 

Na de behandeling 

Jaques Herb en Sinan Göker 
na de nacontrole de 
volgende ochtend.  
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Extras 

Voor 1450,00 Euro verzorgen wij een volledig verzorgde, 
moderne laserbehandeling (Lasik / Lasek) aan beide ogen, 
inclusief reis en verblijf. Maar ook organiseren wij elke maand 
begeleide groepsreizen. Of hoe zit het bijvoorbeeld wanneer 
u iemand mee wilt nemen? Hier een overzicht van de 
eventuele extra kosten: 
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Deelname Groepsreis  
U reist in gezelschap met deskundige, Nederlandstalige 
begeleiding. Inclusief een toeristische rondleiding door de 
wereldstad Istanbul. 

€ 100,00 

Partner Programma  
Neem uw vriend of partner mee. Hij of zij ontvangt 
dezelfde service met uitzondering van de 
ooglaserbehandeling zelf. 

€ 450,00 

Verlenging verblijf  
Wilt u langer genieten van de stad Istanbul? Dan kunt u 
uiteraard uw verblijf verlengen. De prijs geldt per kamer 
(dus niet per persoon), per nacht. 

€ 110,00 

Femtosecond  
Bij een Lasik behandeling wordt het ‘flapje’ gemaakt met 
behulp van een computer gestuurde laserstraal. Wij 
kunnen sinds kort Femtosecondvan de tweede generatie 
aanbieden, uniek in Europa. (zie ook: http://www.Alma 
Care.nl/kliniek/femtosecond.htm). 

€ 275,00 

Wavefront  
Met behulp van de nieuwste Wavefront technieken wordt 
een driedimensionaal totaalbeeld gemaakt van uw oog. 
Het resultaat is een volledig geoptimaliseerd zicht. (zie 
ook: http://www.Alma Care.nl/oog/wavefront.htm) 

€ 00,00 

Monovision  
Door middel van toepassing van de Monovision techniek is 
het mogelijk de noodzaak van de leesbril uit te stellen of 
zelfs te voorkomen. Uw behandelend arts kan u hierover 
informeren. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend. 

€ 00,00 

 

Persoonlijk advies 

Bel 010 - 7144930  
of 024 - 3732829 voor een 
vrijblijvend, persoonlijk 
advies. Onze deskundige 
medewerkers beant-
woorden uw vragen graag. 
Wij zijn tot 11 uur 's avonds 
bereikbaar. 
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Hoe meld ik mij aan? 

Voor een eerste indicatie kunt u vrijblijvend het bijgevoegde 
aanvraagformulier invullen en naar ons opsturen of faxen 
(024 3732758). Een medewerker van Alma Care Nederland zal 
vervolgens contact met u opnemen. Aan hem of haar kunt u 
al uw vragen kwijt en desgewenst worden de eventuele 
mogelijkheden gezamenlijk besproken. 

Vooronderzoek in het ISH 

Ook in het Istanbul Surgery 
Hospital vindt eerst een 
uitgebreid vooronderzoek 
plaats. 

Groepsreis 2009 

Enkele cliënten de dag na de 
ooglaser behandeling.  

U kunt ook zelf een afspraak maken 
met één van onze optometristen (zie 
voor de adressen en telefoon-
nummers elders in deze brochure). 
Dit vooronderzoek is uiteraard 
vrijblijvend en verplicht u tot niets. 
Na het vooronderzoek kunt u contact 
met ons opnemen om de resultaten 
te bespreken. Bij een positief advies 
kunnen we desgewenst en in 
gezamenlijk overleg, geheel conform 
uw wensen, de reis samenstellen. 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u 
altijd contact met ons opnemen. Wij 
beantwoorden uw vragen graag of 
kunnen u bijvoorbeeld in contact 
brengen met iemand die u voor is 
gegaan. Hem / haar kunt u vragen 
stellen over de service van Alma Care 
Nederland of bijvoorbeeld over de 
behandeling zelf. 

Voor meer informatie zie ook de 
website:  www.almacare.nl 

Groepsreis  2010 

Boottrip op de Bosporus. 

Groepsreis  2007 

Avondeten op de Galatabrug. Links Henk 
van Velthooven, een begeleider van Alma 
Care. 
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Contact 

Wij hopen u met deze brochure voldoende geïnformeerd te 
hebben. Als u toch nog vragen of twijfels heeft, kunt u één 
van de onderstaande telefoonnummers bellen voor een  
persoonlijk gesprek met een medewerker van Alma Care. 

Wij zijn tot 11 uur 's avonds bereikbaar, ook in het weekend. 
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Alma Care Nederland 

Bezoekersadres 
Blokweg 37 
3074 RH Rotterdam 

Tel: 010 7144930 

Tel: 06-21218869 

Fax: 010 7144933 
 

of: 
Postadres 
Postbus 318 
6500 AH Nijmegen 

Tel: 024 3732829 

Fax: 024 3732758 

 
Internet 

info@almacare.nl 

www.almacare.nl 

 

Kamer van Koophandel 

KvK Rotterdam no: 10042199 

BTW nummer: NL1054.72.323.B01 

 

Bank 

Giro: 33.04.15  

tnv. Alma Care te Rotterdam 
 

IBAN: NL37INGB0000330415 

BIC: INGBNL2A 


