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Samenwerking
opticien en oogarts
Uw opticien werkt samen met de oogartsen van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en 
Zutphen. Dit heeft voor u de volgende voordelen: 
• Wanneer uw opticien bij u afwijkingen aan één of beide ogen constateert, dan kan 

hij u verwijzen naar de huisarts of in overleg met uw huisarts rechtstreeks naar de 
oogarts in het ziekenhuis. Voor aandoeningen die door de oogarts verholpen moeten 
worden hoeft u dus na het bezoek aan uw opticien dan niet eerst naar uw huisarts. 

• Moet uw aandoening met spoed worden beoordeeld door een oogarts, dan kan uw 
opticien rechtstreeks en meestal nog dezelfde dag voor u een afspraak maken met 
een oogarts in het ziekenhuis. 

Uw aandoening wordt op die manier tijdig door een oogarts gezien. 

Wanneer verwijst de opticien u naar de oogarts?

De opticien verwijst u in overleg met uw huisarts naar een oogarts in Gelre ziekenhuizen 
als er sprake is van één van de volgende aandoeningen: 
• U bent geleidelijk minder gaan zien. De opticien heeft een oogonderzoek gedaan en 

een bril of contactlenzen voorgeschreven, maar met uw nieuwe bril of contactlenzen 
blijft u om onverklaarbare reden nog steeds slecht zien. 

• U heeft binnen enkele dagen in één of beide ogen klachten gekregen van een slechter 
zicht, zoals een vervormd beeld of zelfs (gedurende enkele minuten) helemaal geen 
beeld, of bij klachten van (plotseling) dubbelzien met beide ogen. 

• Uw oogdruk is hoger dan gemiddeld. Afhankelijk van de hoogte van de oogdruk zal 
de oogarts u binnen enkele weken of op korte termijn willen zien op het spreekuur in 
het ziekenhuis. 

• U ziet in één of beide ogen plotseling vlekken of troebelingen in het gezichtsveld, al 
dan niet in combinatie met lichtflitsen. 

• U heeft een pijnlijk rood oog. Dat kan wijzen op een inwendige oogontsteking of op 
een hoornvliesontsteking. 

Indien u een huisarts heeft die gespecialiseerd is in de oogheelkunde, kan het zijn dat een 
deel van bovenstaande klachten door de huisarts behandeld kunnen worden.

En verder: kinderen onder de tien jaar met een oogaandoening kunnen rechtstreeks door 
uw opticien worden verwezen naar de oogarts in het ziekenhuis. 
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Kan uw opticien u ook verwijzen naar uw huisarts?

Ja, dat kan. Oogheelkundige aandoeningen die niet in bovenstaand overzicht worden 
genoemd dienen in eerste instantie gezien en behandeld te worden door uw huisarts. 
Als de behandeling door de huisarts niet aanslaat, dan kan uw huisarts vervolgens 
besluiten om u te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. 
De opticien zal u niet verwijzen naar de oogarts als uw probleem kan worden opgelost 
door middel van een bril of contactlens. Bijvoorbeeld: 
• U bent ouder dan tien jaar en bent geleidelijk aan minder gaan zien; 
• U heeft leesklachten; 
• U kunt goed lezen, maar juist niet goed in de verte zien. 

Hoe gaat de verwijzing naar een oogarts van Gelre ziekenhuizen in zijn werk?

Wanneer uw aandoening onderzocht moet worden door een oogarts, dan stuurt uw 
opticien een faxformulier of e-mail naar uw huisarts en de polikliniek oogheelkunde van 
Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen. Hierin staan uw naam, adres, woonplaats, 
de naam van uw huisarts en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Verder 
vermeldt de opticien welke aandoening bij u is geconstateerd. 
Eén van de oogartsen in het ziekenhuis beoordeelt nog dezelfde dag wanneer u 
opgeroepen wordt voor een afspraak op de polikliniek in het ziekenhuis. 
Moet u met spoed worden gezien door een oogarts, dan belt uw opticien rechtstreeks met 
het ziekenhuis om een afspraak te maken. In dat geval kunt u meestal nog dezelfde dag 
worden gezien door de oogarts in het ziekenhuis. 

Berichtgeving aan uw huisarts

Bij de verwijzing naar de oogarts wordt de huisarts dus altijd op de hoogte gebracht. 
Daarnaast maakt de oogarts in het ziekenhuis een verslag van zijn bevindingen. Dit 
verslag wordt gestuurd aan uw huisarts en indien van toepassing ook naar uw opticien.
Uw huisarts is dus altijd op de hoogte van het onderzoek en de eventuele behandeling 
door de oogarts. 

Samenwerkingsprotocol

De samenwerking tussen uw opticien en de oogartsen van Gelre ziekenhuizen is 
zorgvuldig beschreven in een protocol, dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen 
opticiens, huisartsen en de oogartsen van Gelre ziekenhuizen. 
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