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Poliklinisch spreekuur oogheelkunde  
 

Inleiding 

In deze folder vindt u informatie over de polikliniek oogheelkunde. De gang van zaken kan 

verwarrend zijn. De doktersassistentes krijgen hierover veel vragen, vandaar deze folder. 

 

Wie zijn er werkzaam? 

Op de polikliniek oogheelkunde zijn er meerdere personen met verschillende functies aan het 

werk. Er zijn: 

 Doktersassistentes, 

 Technisch Oogheelkundig Assistenten (TOA’s), 

 Oogartsen, 

 Orthoptisten, 

 Een contactlensspecialist. 

 

Gang van zaken 

 U heeft bij de inschrijf-/registratiebalie een stickerkaart laten maken (ook wijzigingen dient u 

hier door te geven). 

 U heeft zich gemeld bij de doktersassistente. 

 De Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) roept u als eerste binnen en onderzoekt uw 

ogen globaal. Hierbij moet u denken aan brilsterkte, gezichtsscherpte en meting van de 

oogdruk. 

Als het netvlies van uw oog onderzocht moet worden zal de TOA u oogdruppels geven die 

de pupil verwijden.  Deze druppels moeten 25 á 30 minuten inwerken.  

U wordt verzocht in de wachtkamer te wachten.  

NA HET DRUPPELEN IS HET ZICHT WAZIG EN WORDT AUTO RIJDEN AFGERADEN!! 

 Patiënten die voor controle komen en geen druppelonderzoek nodig hebben kunnen nu 

eerder dan u naar binnen bij de oogarts. 

 Als de druppels zijn ingewerkt wordt u door de oogarts binnen geroepen en wordt het 

eigenlijke oogheelkundig onderzoek gedaan. 

De oogarts vertelt u zijn/haar bevindingen, adviseert, start een behandeling of maakt 

afspraken voor nader onderzoek of voor een latere behandeling. 

 Alles wordt genoteerd in uw dossier dat u mee krijgt naar de doktersassistente. Zij gaat de 

eventuele verdere afspraken met u maken. 

 

 

 

 

 

 

 



Duur van de afspraak 

De totale duur van uw afspraak op de polikliniek kan zo oplopen tot een uur (veel korter kan 

natuurlijk ook).  

Verwarring kan ontstaan als de oogarts: 

 Spoedpatiënten tussendoor moet zien; 

 Als reeds bekende patiënten niet door de TOA worden gezien, maar gelijk naar de oogarts 

kunnen; 

 Als patiënten door de orthoptiste en de oogarts samen worden gezien. 

 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan horen de medewerkers van de 

polikliniek Oogheelkunde dat graag van u. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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