oogheelkunde

Orthoptisch onderzoek
Uw huisarts, oogarts of andere specialist heeft u of uw kind naar de orthoptist
verwezen. In deze folder willen wij u informeren over het eerste bezoek.
Wanneer u of uw kind voor het eerst naar het
ziekenhuis komt, schrijven wij u of uw kind in
als nieuwe patiënt. Dit inschrijven gebeurt bij
de receptie bij de ingang van het ziekenhuis.
Omdat dit tijd kost, vragen wij u zich
minimaal 15 minuten voor de afspraak te
melden bij de receptie van het ziekenhuis.
Om u of uw kind te kunnen inschrijven, is
identificatie in de vorm van paspoort of IDkaart verplicht.

Het orthoptisch onderzoek

Tijdens het eerste consult worden er vragen
gesteld over de reden van het bezoek,
algehele ontwikkeling, erfelijkheid,
gezondheid, medicijngebruik, enzovoort.
Deze vragen zijn van belang voor het
onderzoek en het vaststellen van de
diagnose. Vervolgens worden er diverse
oogtesten uitgevoerd. Er zal gekeken worden
naar de oogstand, de samenwerking van de
ogen, de werking van de oogspieren en de
gezichtsscherpte.

Druppels

Bij een eerste bezoek worden er meestal
oogdruppels gegeven. Met behulp van deze
druppels kan objectief de sterkte van het oog
bepaald worden. De druppels zorgen voor een
wijde pupil, wazig zien en lichtgevoeligheid.
De pupillen kunnen tot 24 uur na het
indruppelen wijd blijven. Het wazig zien kan 6
tot 8 uur duren. Er wordt aangeraden om een
zonnebril of een pet mee te nemen. Voor
volwassenen geldt dat ze na het toedienen
van de druppels geen auto mogen rijden.

Aan het einde van het onderzoek

De orthoptist vertelt haar resultaten en stelt,
indien nodig, een behandelplan op. Tot slot
zal kort de gezondheid van het oog
beoordeeld worden.
Het totale onderzoek inclusief wachttijden zal
ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO)

Volgens de WGBO mag er alleen medisch
onderzoek en behandeling worden uitgevoerd
als hiervoor toestemming wordt gegeven.
Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat ouders
(wettelijk vertegenwoordigers) deze
toestemming moeten geven. Er kan dus
alleen een orthoptisch onderzoek uitgevoerd
worden als minimaal één van beide ouders of
de voogd aanwezig is tijdens het onderzoek.
Belangrijk om mee te nemen
• Eventuele verwijsbrief
• Legitimatiebewijs
• Gegevens zorgverzekering
• Eventueel medicijnpaspoort
• Zonnebril en/of pet

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website of neem contact op
met het secretariaat van de polikliniek
oogheelkunde.
Polikliniek oogheelkunde Almelo
Telefoon: 088 708 31 40
Polikliniek oogheelkunde Hengelo
Telefoon: 088 708 52 95
Website: zgt.nl/oogheelkunde
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Voor het onderzoek
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Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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