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Na een bezoek aan de 

orthoptist  
 

Oogdruppels 

Uw kind heeft oogdruppels gehad. Hierdoor ziet uw kind tijdelijk 

slechter. Meestal is vooral het kijken dichtbij lastiger na het 

druppelen. 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. 

 

Een bril voor uw kind 

Als uw zoon of dochter een bril nodig heeft, dan kunt u met het 

brilrecept naar de opticien. Als u in de toekomst een andere of 

nieuwe bril wilt kopen, overleg dit dan altijd met de orthoptist. Zij kan 

beoordelen of het nodig is om eerst opnieuw te druppelen. Geef dit 

dan aan bij het maken van een afspraak, zodat wij daar met het 

plannen van de afspraak rekening mee kunnen houden. Als er 

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

 

MijnASz.nl 

Via MijnASz.nl kunt u uw eigen dossier inzien. Heeft u nog geen 

DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl. Als u als ouder/ verzorger 

de gegevens van uw kind wilt inzien, vraagt u hiervoor een eigen 

DigiD met verificatiecode aan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.digid.nl/


 

  

Nieuw recept  

Als u een nieuw recept voor oogpleisters nodig heeft, dan belt u 

naar de polikliniek Oogheelkunde. U kiest in het keuzemenu optie 2.  

Graag het merk, type en maat van de pleisters doorgeven.  

Ook kunt u zo een herhaalrecept voor Atropine oogdruppels 

aanvragen. Zeg altijd om welk percentage van de druppels het gaat. 

 

Algemeen 

Wilt u alleen met uw kind komen die een afspraak heeft? Liefst niet 

met beide ouders/verzorgers. Neem geen broertjes of zusjes mee, 

die geen afspraak hebben.  

 

Vragen stellen 

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met de polikliniek,  

tel. (078) 654 12 33. We zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-

16.30 uur bereikbaar via tel. (078) 654 12 33. 

 

U kunt ook vragen stellen via de ‘Beter-Dichtbij –app’. U moet zich 

daarvoor aanmelden via de polikliniek. 

 

Verhinderd? 

Als de afspraak niet door kan gaan, bel dan zo snel mogelijk naar de 

polikliniek Oogheelkunde via bovenstaand telefoonnummer.  
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