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Welkom bij het
Optometrisch Centrum Gelre

Uw huisarts heeft u voor onderzoek vanwege uw 
oogklachten verwezen naar het Optometrisch 
Centrum Gelre. Deze onderzoeken worden 
uitgevoerd door een zelfstandig werkende 
optometrist. Bij het maken van uw afspraak heeft u 
al enige informatie gekregen over uw bezoek. In 
deze folder zetten we de belangrijkste informatie 
nog even voor u op een rij.

Voorbereiding
Voor uw bezoek 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 het lensdoosje en vloeistof mee.
• Laat u door iemand brengen en halen naar het 

Optometrisch Centrum Gelre. U mag na het bezoek 
niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Duur van uw bezoek
Het uitvoeren van alle onderzoeken en de wachttijd 
daartussen kost tijd. Houd rekening met een totale 
duur van het bezoek van minimaal één uur. 
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Het uitvoeren van aanvullende onderzoeken doen we 
zoveel mogelijk dezelfde dag. Wij vragen hiervoor uw 
medewerking en begrip. 

Onderzoeken
Eerst meten we uw oogsterkte en eventueel de 
oogdruk. Vervolgens vraagt de optometrist naar uw 
klachten en algemene gezondheid en doet nog enkele 
onderzoeken. Daarna druppelt hij eventueel uw ogen. 
Deze druppels moeten ca. 20 minuten inwerken. 

Als gevolg van de druppels kunt u tijdelijk wazig zien 
en kan fel licht hinderlijk zijn. Om deze reden krijgt u 
het advies om niet zelfstandig deel te nemen aan het 
verkeer en een zonnebril mee te nemen!

Adviezen 
• Begrijpt u iets niet tijdens het consult? Vraag dan 

gerust om uitleg.
• Vertel de optometrist duidelijk wat uw klachten 

zijn. 
• Bedenk van tevoren welke vragen u wilt stellen.

Vervolg van uw bezoek
Als een vervolgafspraak nodig is, wordt dit door de 
optometrist aangegeven. U krijgt dan een afspraak 
thuis gestuurd.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het Optometrisch  Centrum 
Gelre? Kijk dan op de website van Gelre ziekenhuizen: 
www.gelreziekenhuizen.nl/oogcentrum of neem 
contact via het Gelre Oogcentrum op.

http://www.gelreziekenhuizen.nl/oogcentrum
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Telefonische bereikbaarheid Gelre Oogcentrum:
• maandag t/m vrijdag 

8.30 – 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
• Apeldoorn: 055 – 581 18 12
• Zutphen: 0575 – 592 828
• Polikliniek Epe: 055 – 581 18 12
• Polikliniek Lochem: 0575 – 744 300 (kies 4)

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

Bezoekadressen 
Optometrisch Centrum Gelre
• Apeldoorn: Gelre Diagnostisch Centrum 

John F. Kennedylaan 32

• Epe: Polikliniek Epe
Willem Tellstraat 17

• Lochem: Polikliniek Lochem
Zwiepseweg 105

• Zutphen: Polikliniek Gelre Zutphen
Den Elterweg 77


