
Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Welkom 
 

U bent verwezen naar de polikliniek Oogheelkunde van het 

Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest u meer 

over de gang van zaken op de polikliniek en over het 

maken van een afspraak. 

 

 

Een afspraak 
 

Wat neemt u mee?  

 Uw verwijsbrief. Als u een digitale verwijzing heeft 

gekregen, dan neemt u het formulier met de code van 

deze verwijzing mee. 

 Een geldig verzekeringsbewijs, controleer voor uw 

afspraak uw verzekeringsvoorwaarden. Niet alle polissen 

vergoeden uw ziekenhuisbezoek volledig. 

 Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of vreemdelingen-kaart) 

 Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Als u thuis 

medicijnen gebruikt, is het voor uw artsen belangrijk te 

weten welke medicijnen dit zijn. Vraag daarom uw 

apotheek om een AMO voor u uit te printen. 

 Heeft u een brief of formulier gekregen van de huisarts? 

Neem deze dan ook mee. 
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Kloppen uw adresgegevens nog? 

Wij kunnen u alleen bereiken als uw gegevens juist zijn. 

Wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts en 

verzekeringsgegevens kunt u doorgeven bij de 

patiëntenregistratie in het ziekenhuis. 
 
 
 

Uw eerste polikliniekbezoek of 
controle na 1 jaar 
 

Voorbereiding 

Bij uw afspraak worden uw ogen gedruppeld voor 

onderzoek. Hierdoor gaat u gedurende ongeveer drie uur 

waziger zien. Uw ogen zijn in die periode gevoeliger voor 

licht. Het kan prettig zijn om een zonnebril of pet mee te 

nemen. Deze kunt u dragen als u na het onderzoek weer 

naar buiten gaat. 

 

U mag de eerste drie uur na het onderzoek geen 

motorvoertuig besturen. We raden u aan dat u regelt dat 

iemand u komt ophalen.  
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Uw afspraak 

Bij uw eerste bezoek aan polikliniek Oogheelkunde wordt 

naar uw klachten gevraagd. Ook worden oogmetingen 

gedaan door een TOA (Technisch Oogheelkundig 

Assistent) of optometrist.  

 

Als u contactlenzen draagt, neem dan een lenzenbakje en 

een reserve bril mee. Dit omdat de lenzen tijdens het 

onderzoek uit moeten. 

U krijgt oogdruppels die uw pupil tijdelijk vergroten. 

Hierdoor kan het netvlies van uw oog onderzocht worden. 

Als de oogdruppels zijn ingewerkt worden uw ogen verder 

onderzocht door de optometrist. Daarna komt de oogarts 

erbij. Of u wordt door de oogarts zelf binnen geroepen.  

 

Een afspraak op de polikliniek duurt ongeveer 1 ½ uur. Dit 

is omdat extra onderzoeken vaak direct worden uitgevoerd. 

Het kan gebeuren dat door omstandigheden het spreekuur 

uitloopt.  
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Afspraak bij orthoptie 
 

Kinderen 

Bij een afspraak bij de orthoptist worden vaak oogdruppels 

gebruikt om de ogen van uw kind goed te kunnen 

onderzoeken. Door de oogdruppels gaat uw kind tijdelijk 

slechter zien, vooral de voorwerpen dichtbij worden wazig. 

De druppels veroorzaken ook een vergroting van de 

pupillen. Daardoor kan uw kind last krijgen van scherp licht. 

Een zonnebril of zonneklep kan dan prettig zijn. Het kan tot 

24 uur duren voor deze druppel is uitgewerkt. Als er 

gedruppeld wordt kan de afspraak 1 ½-2 uur duren. 

 

Volwassenen 

Volwassenen die via de oogarts zijn door gestuurd naar de 

orthoptist worden meestal niet gedruppeld tijdens deze 

afspraak. Dit is omdat dit bij de oogarts al is gebeurd. Er 

zijn uitzonderingen waarbij wel druppels nodig zijn. Het kan 

tot 24 uur duren voor deze druppel is uitgewerkt. U mag in 

de uren dat u wazig ziet niet auto rijden. 

Als er gedruppeld wordt kan de afspraak 1 ½-2 uur duren. 
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Controle-afspraak 
 

De polikliniek-assistente maakt na uw eerste bezoek 

afspraak voor controle. Soms kan dit nog niet ingepland 

worden dan krijgt u uw afspraak later.  

 

Extra onderzoeken worden gedaan door een TOA of 

optometrist. 

Bij sommige controles is het nodig dat uw ogen weer 

gedruppeld worden. Hierdoor gaat u weer wazig zien en 

kunt u niet aan het verkeer deelnemen en geen voertuig 

besturen.  
 
 
 

Tot slot 
 

Vaak draaien meerdere hulpverleners tegelijk een 

spreekuur. Alle onderzoeken die nodig zijn worden zoveel 

mogelijk tijdens één afspraak gedaan. Hierdoor kan de 

volgorde van binnenkomst anders zijn dan de volgorde van 

behandeling.  

 

Wij doen ons best om u op onze polikliniek zoveel mogelijk 

op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te 

zijn? Als u niet naar uw afspraak kunt komen, wilt dit dan zo 

spoedig mogelijk bellen? U krijgt dan een nieuwe afspraak. 
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Heeft u vragen over uw ogen of heeft u een herhaalrecept 

nodig, dan belt u ook naar de polikliniek Oogheelkunde.  

De polikliniek oogheelkunde is van maandag t/m vrijdag 

tussen 08.00-16.30 bereikbaar, via tel. (078) 654 12 33. Via 

het keuzemenu kunt u aangeven waarvoor u belt.  

 

Voor uitgebreide informatie over het ziekenhuis en de 

bereikbaarheid verwijzen wij u graag naar onze website 

www.asz.nl 

 
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 
 
 
  

http://www.asz.nl/foldertest/
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