Welkom bij
Gelre Oogcentrum
U komt voor een onderzoek bij de oogarts. Bij het
maken van uw afspraak heeft u al enige informatie
gekregen over de gang van zaken. In deze folder
zetten we de informatie voor u nog even op een rij.

Voorbereiding
Voor uw polikliniekbezoek neemt u het volgende mee:
 Afsprakenbrief
 Verwijsbrief (tenzij uw huisarts die heeft gestuurd)
 Actueel medicatieoverzicht (van uw apotheek)
 Zorgverzekeringsbewijs
 Identiteitsbewijs
 Zonnebril, in verband met druppelen van uw ogen.
 Lensdrager? Neem lensdoosje en vloeistof mee.
 Laat u door iemand brengen en halen naar het
ziekenhuis, u mag na het bezoek niet zelfstandig
aan het verkeer deelnemen.
 Heeft u een afspraak in Gelre Zutphen, meldt u
zich dan bij binnenkomst eerst aan bij de
aanmeldzuil in de centrale hal.

Duur van uw bezoek

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
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Het uitvoeren van alle onderzoeken en de wachttijd
daartussen kosten tijd. Houdt u rekening met een
totale duur van het polikliniekbezoek van één uur.
Het uitvoeren van aanvullende onderzoeken doen we
zoveel mogelijk dezelfde dag. Uw totale bezoek kan
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hierdoor oplopen tot twee of zelfs drie uur. Wij
vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

Vooronderzoeken
Eerst wordt uw oogsterkte en eventueel de oogdruk
gemeten door de doktersassistent, optometrist of
Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA). Dit
onderzoek is van korte duur.
Vervolgens vraagt de optometrist of TOA naar uw
klachten en algemene gezondheid en doet nog enkele
onderzoeken. Daarna druppelt hij/zij eventueel uw
ogen. Deze druppels moeten ± 20 minuten inwerken.
Als gevolg van de druppels kunt u tijdelijk wazig zien
en kan fel licht hinderlijk zijn. Daarom kreeg u het
advies om niet zelfstandig deel te nemen aan het
verkeer en een zonnebril mee te nemen!

Onderzoek door oogarts
Na de vooronderzoeken haalt de oogarts u op uit de
wachtruimte. De oogarts voert meestal nog andere
aanvullende onderzoeken uit en bespreekt daarna de
uitslagen met u.
Vervolgens bespreekt de oogarts met u de
behandelmogelijkheden. U krijgt zo nodig recepten
mee. U heeft ook de gelegenheid zelf vragen te stellen.
Tips
 Luister goed naar de uitleg van de arts. Kunt u het
niet verstaan of begrijpt u het niet goed? Zeg dat
dan gerust.
 Vertel de arts duidelijk wat uw klachten zijn.
 Bedenk van tevoren welke vragen u wilt stellen.
Oogheelkunde | OOGH-516 | 19 oktober 2015 | pagina 2/3

Afhandeling van uw bezoek
Bij de balie kunt u een vervolg afspraak maken.
Afhankelijk van uw klachten krijgt u een afspraak bij
de oogarts, optometrist, TOA of orthoptist.

Opleiden
Binnen Gelre Oogcentrum investeren wij in de
toekomst. Dat wil zeggen: wij leiden mensen op voor
verschillende beroepsgroepen binnen ons werkveld.
Het kan dus zijn, dat u te maken krijgt met een
stagiaire of een (oog)arts in opleiding.

Meer informatie?
We hopen dat u zo voldoende informatie heeft over de
gang van zaken bij Gelre Oogcentrum (op de
polikliniek Oogheelkunde). Wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website:
www.gelreziekenhuizen.nl/oogcentrum of neem
contact op.

Bereikbaarheid Gelre Oogcentrum:
 maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en
13.30 - 16.00 uur
 Apeldoorn, route 5, tel: 055 – 581 18 12
 Zutphen, route 12, tel: 0575 – 592 828
 Polikliniek Epe, tel: 055 – 581 18 12
 Polikliniek Lochem, tel: 0575 – 744 300 (kies 4)
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Vraag naar de spoedeisende hulp (SEH):
 maandag t/m vrijdag ná 17.00 uur en in het
weekend via het centrale telefoonnummer:
 Apeldoorn, tel: 055 – 581 81 81
 Zutphen, tel: 0575 – 592 592
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