Poliklinische oogheelkundige ingreep
U hebt met de oogarts een afspraak gemaakt voor een ingreep aan uw ogen of
oogleden. Deze ingreep vindt plaats in de behandelkamer op de polikliniek.
U ondergaat een behandeling onder plaatselijke verdoving. Na de ingreep gaat u
mogelijk nog een tijdje naar een ‘uitrustkamer’. Daar krijgt u eventueel een ijsbril op
om zwelling tegen te gaan. Als dit niet nodig is, kunt u vrijwel direct naar huis.
Het is niet verstandig zelf auto te rijden na de behandeling. Ook fietsen is niet altijd
mogelijk. Laat u zich bij voorkeur door iemand begeleiden. Als dat niet mogelijk is,
kan er een taxi voor u worden gebeld.

Voorbereiding thuis
Indien u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de dag van de ingreep gewoon innemen.
Alleen medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, dienen in overleg met uw
behandelend arts van tevoren gestaakt te worden. Voorbeelden van deze medicijnen
zijn Marcoumar, Sintrom (acenocoumarol), Ascal en aspirine.
We willen u verzoeken om op de dag van de ingreep geen make-up op uw gezicht aan
te brengen en geen sieraden te dragen. Het is prettig voor u om ruim zittende kleding
aan te trekken.

Aandachtspunten voor de nabehandeling
Hechtingen
Na afloop van de behandeling worden de wondjes, indien nodig, met hechtmateriaal
gesloten. Voor het eventueel verwijderen van de hechtingen krijgt u bij het verlaten van
de behandelkamer een afspraak.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Pijn
Wanneer u pijn heeft, mag u thuis zelf een pijnstiller nemen (bijvoorbeeld paracetamol),
tenzij de oogarts andere medicijnen voorschrijft.
Nacontrole
Indien nacontrole nodig is, krijgt u bij het verlaten van de behandelkamer een afspraak.
Complicaties
Bij onvoorziene complicaties na uw vertrek uit het ziekenhuis, kunt u het algemene
telefoonnummer van Meander Medisch Centrum bellen: 033 - 850 50 50. U kunt vragen
naar de polikliniek Oogheelkunde. Wanneer de polikliniek is gesloten, vraagt u naar de
dienstdoend oogarts.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Heeft u nog vragen?
Deze folder bevat algemene informatie over een poliklinische oogheelkundige ingreep. Natuurlijk kan uw
persoonlijke situatie verschillen van de geschetste informatie. Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, belt u dan met de medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde: 033 - 850 50 50. Zij zijn graag bereid u
meer informatie te geven. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Uw oogarts in het ziekenhuis heet:
o
o
o
o
o
o
o

Dr. G.J. Bergink
M.D.W. Blok
L.P. Camfferman
S.S. Edzes
M.B. Garcia
Dr. J.P. Kappelhof
E.L.E.J. van de Winkel

Afspraak
Uw afspraak is op: __________ dag __________ om __________ uur.
Op de afgesproken dag meldt u zich ruim 15 minuten van tevoren op de polikliniek Oogheelkunde in Meander
Medisch Centrum of in Baarn.
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