Polikliniek Oogheelkunde
U bent verwezen naar de oogarts. In deze folder leest u over de werkwijze op de
polikliniek Oogheelkunde en welke zorgverleners u hier tegen kunt komen.

Oogheelkundig onderzoek en behandeling





Wanneer uw ogen worden onderzocht, zijn naast de oogarts verschillende
deskundigen betrokken.
De oogarts is ook gespecialiseerd in het gebied rondom uw ogen, bijvoorbeeld
uw oogleden.
Het onderzoeken van uw ogen vindt plaats in een donkere omgeving. Om naar en
in uw ogen te kunnen kijken, gebruikt de arts apparatuur waarbij hij/zij uw ogen
vergroot ziet.
Behandeling van uw ogen kan onder andere bestaan uit: medicijnen, oogdruppels,
laserbehandeling en/of een operatie.

De eerste afspraak
Wanneer u voor het eerst naar het ziekenhuis komt, schrijven wij u in als nieuwe
patiënt. Omdat dit wat tijd kost, vragen wij u 15 minuten voor de afspraak aanwezig
te zijn.

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

Wilt u bij deze eerste afspraak de volgende gegevens meenemen:
 legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
 geldig verzekeringspasje
 verwijsbrief
 lijstje met de medicijnen die u gebruikt

www.meandermc.nl

Na het inschrijven meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde (Brink)
zodat de medewerk(st)er u naar de juiste wachtruimte kan verwijzen.

Afspraak bij de oogarts
Voordat u bij de oogarts komt, vindt er een vooronderzoek plaats door de TOA
(Technisch Oogheelkundig Assistent). Hij/zij doet een aantal onderzoeken en geeft de
uitslag door aan de oogarts.
De TOA druppelt in de meeste gevallen ook uw ogen. Het druppelen zorgt ervoor dat de
arts de binnenkant van uw ogen goed kan zien. Het gevolg van dit druppelen is dat uw
pupillen groot worden en u wazig gaat zien. U wordt gevraagd te wachten in de
wachtruimte, zodat de druppels hun werk goed kunnen doen.
Na het onderzoek van de oogarts maakt hij/zij behandelafspraken met u. Voor de
uitvoering hiervan verwijst hij u naar de medewerkster aan de balie van de polikliniek
Oogheelkunde. Hier worden de verdere afspraken met u gemaakt.
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Houdt u rekening met het volgende:
 Voor het onderzoek dient u uw contactlenzen uit te doen. Neemt u daarom uw lenzenhouder mee.
 Na het druppelen kunt u gedurende enkele uren mogelijk waziger zien. Houdt u hier rekening mee bij
deelname aan het verkeer. Het dragen van een zonnebril zorgt ervoor dat het licht als minder fel wordt
ervaren.
 De duur van de afspraak, inbegrepen de onderzoeken en wachttijd van het druppelen, kan variëren.
 Het kan zijn dat andere patiënten sneller worden geholpen omdat deze bijvoorbeeld niet gedruppeld hoeven
te worden.

Vervolgafspraak
De oogarts spreekt met u het vervolg af. Een afspraak binnen 4 maanden kan direct gemaakt worden aan de
balie. Voor overige afspraken wordt u verzocht 4 maanden voorafgaand aan de afspraak te bellen naar 033 - 850
60 70. Wilt u dan het schriftelijke verzoek bij de hand houden? Hier staan de afspraken op die u moet maken.
De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Spoedafspraak
Bent u onder behandeling bij de oogarts en u heeft een probleem met uw oog waarvoor u een deskundige wilt
raadplegen? Belt u dan naar 033 – 850 60 70. Wij noteren uw probleem en gegevens, zodat we dit snel met de
betreffende arts kunnen overleggen. U wordt meestal dezelfde dag teruggebeld.

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

Wie kunt u verder tegenkomen op de poli Oogheelkunde?
De optometrist
De optometrist voert verschillende onderzoeken en behandelingen uit aan het oog. De onderzoeken hebben als
doel om afwijkingen aan de buiten- en binnenkant van het oog op te sporen. Hij/zij is opgeleid op HBO-niveau.
De optometrist heeft een eigen spreekuur en werkt nauw samen met uw oogarts. Meer informatie over
optometrie vindt u op de website www.optometrie.nl.
De orthoptist
De orthoptist onderzoekt en behandelt de stand van de ogen, de samenwerking tussen beide ogen, de
oogbewegingen en de gezichtsscherpte. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij scheelzien, een lui oog of een
oogspierverlamming. Hij/zij heeft de HBO-opleiding Orthoptie gevolgd en werkt zelfstandig. Meer informatie over
orthoptie vindt u op de website www.orthoptie.nl.
De TOA
De Technisch Oogheelkundig Assistent doet oogonderzoek voordat u naar de oogarts gaat. Hierdoor heeft de
oogarts al een aantal basisgegevens en wordt u sneller geholpen. Daarnaast assisteert hij/zij de oogarts bij
oogheelkundige ingrepen. Hij/zij heeft de opleiding Technisch Oogheelkundig Assistent gevolgd.
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De PA
De Physician Assistent is een nieuwe medische beroepsgroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg die
routinetaken van de medisch specialist overneemt, zoals het verrichten van oogheelkundig onderzoek en het
behandelen van veel voorkomende ziekten. De PA heeft een HBO-opleiding in de gezondheidszorg gevolgd en
daarna de medische masteropleiding.
De administratief medewerker
Hij/zij zorgt dat alle benodigde gegevens op tijd aanwezig zijn. Hij/zij is degene die de planning van de spreekuren
beheert en de onderzoeken en behandelingen, die de arts met u heeft gemaakt, in overleg met u inschrijft. Als u
de polikliniek belt, neemt deze medewerker de telefoon aan.
Low Vision specialist
Wanneer het niet meer mogelijk is om met uw bril of contactlenzen dagelijkse dingen te doen zoals lezen,
schrijven en televisie kijken, dan is er sprake van Low Vision (slechtziendheid). Een Low Vision specialist kan
onderzoeken bij welk hulpmiddel u het meest gebaat bent. Op onze polikliniek Oogheelkunde houdt een
Low Vision specialist van de firma Ergra spreekuur.
Contactlensspecialist
Ook voor contactlenzen kunt u op onze polikliniek Oogheelkunde terecht. Ook in Baarn houdt een
contactlensspecialist van Oculenti spreekuur. Als er sprake is van een oogheelkundig probleem, kan gelijk een
oogarts geraadpleegd worden.

Folders over onderzoeken en behandelingen
De informatie in de folders is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts of zorgverlener. Deze algemene
informatie doet niet altijd recht aan iedere individuele situatie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, dan kunt u die stellen aan de arts of zorgverlener. De folders over specifieke behandelingen zijn te
raadplegen op www.meandermedischcentrum.nl > patiënten > patiëntenfolders.
De folders zijn ook beschikbaar op papier.
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