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Oogdruk dagcurve 
 
Uw oogarts heeft met u afgesproken dat er van uw oog een oogdruk 

dagcurve wordt gemaakt. Dit is nodig omdat de oogdruk gedurende 

de dag niet hetzelfde is. Door een dagcurve te maken weten we of 

uw oogdruk stabiel blijft of dat er schommelingen over de dag zijn.  

 

Bij de dagcurve meten we op één dag op vier verschillende 

tijdstippen uw oogdruk. Hierbij krijgt u een druppel verdoving met 

fluorescine, waarna met blauw licht de oogdruk op het oog gemeten 

kan worden. De verdoving is na 10 minuten weer uitgewerkt. 

Als u wilt kunt u tussen de metingen door naar huis gaan. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u 

ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog 

extra rekening mee houden.  

 
 
 
 
 



 

 

Voorbereidingen 
 

 Als u oogdrukverlagende druppels gebruikt, is het 

belangrijk dat u op uw vaste tijden blijft druppelen. Alleen 

dan kunnen we een betrouwbare dagcurve meten.  

 

 Soms krijgt u bij de laatste meting op verzoek van de oogarts 

druppels om uw pupil te vergroten. Hierdoor gaat u twee tot drie 

uur wazig zien. U mag daarna niet zelf aan het verkeer 

deelnemen. We raden u aan vervoer naar huis te regelen.  

 

De uitslag 
 

Na de laatste meting komt u bij de oogarts voor de uitslag. Het is 

mogelijk dat de arts u (andere) druppels voorschrijft. 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek 

Oogheelkunde, tel. (078) 654 12 33.  

 

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

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

