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VOORBEREIDING AFSPRAAK 
POLIKLINIEK OOGHEELKUNDE 

 
 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over de voorbereiding van uw bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde van het 

Spijkenisse Medisch Centrum. Wij adviseren u de informatie zorgvuldig te lezen. 

Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze 

algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld. 

 
Algemeen 
Vóór uw bezoek aan de polikliniek 
Oogheelkunde verzoeken wij u zich te 
melden bij het Afsprakenbureau in de 
centrale hal van ons ziekenhuis (route 
51) voor controle van uw patiëntenkaart 
en Burger Service Nummer (BSN). 
Hiervoor zijn een origineel geldig identi-
teitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, 
Nederlands rijbewijs, Nederlandse 
identiteitskaart) en inschrijvingsbewijs 
van uw zorgverzekeraar noodzakelijk. 
Indien nodig ontvangt u een nieuwe 
patiëntenkaart. Indien geen controle 
plaatsvindt bestaat de mogelijkheid dat u 
zelf de factuur ontvangt. 
 
Na het bezoek aan het Afsprakenbureau 
kunt u zich melden bij de balie van de 
polikliniek Oogheelkunde (route 60). 
 
Uw afspraak 
Bij uw eerste bezoek aan de oogarts 
wordt het hele oog onderzocht. Vaak 
wordt u eerst gezien door een Technisch 

Oogheelkundig Assistent (TOA), een 
optometrist of orthoptist en pas daarna 
door de oogarts. De TOA verricht een 
aantal metingen en technische onderzoe-
ken. Tijdens of na deze onderzoeken 
krijgt u doorgaans oogdruppels toege-
diend, die uw pupillen verwijden. Deze 
druppels zijn noodzakelijk om de binnen-
kant van het oog (= het netvlies) goed te 
kunnen onderzoeken. Het inwerken van 
deze druppels duurt minimaal 30 minuten. 
Door deze druppels kunt u tijdelijk 
slechter (gaan) zien.  
U mag dan ook absoluut niet zelf auto-
rijden. Wij adviseren u met het open-
baar vervoer te reizen of iemand mee 
te nemen die u weer terug naar huis 
kan rijden.  
 
Het aantal onderzoeken dat bij u dient te 
worden verricht, is niet goed te voorspel-
len. Op de polikliniek Oogheelkunde 
wordt gewerkt met spreekuren op 
afspraak. Het is het verstandig rekening 
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te houden met een langer durend verblijf 
op de polikliniek. 
 
Wat neemt u mee 
- Een verwijsbrief van uw huisarts of 

opticiën. 
- Een actueel medicatieoverzicht, dat 

verkrijgbaar is bij uw apotheek. 
- Uw eventuele bril of brillen. 
 
Na uw afspraak 
Na uw bezoek aan de oogarts komt u 
terug bij de balie. Daar wordt, indien 
nodig, een nieuwe afspraak gemaakt. De 
doktersassistente kan u informeren over 
onderzoeken en advies geven over voor-
bereiding of nazorg van onderzoeken. 
 
Uw huisarts wordt schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de bevindingen  
van het consult en/of de behandeling. 
  
Spoedafspraken 
Met de huisartsen in de regio zijn 
afspraken gemaakt over spoedverwij-
zingen. Indien gewenst, kan uw huisarts 
telefonisch met een oogarts overleggen. 
De oogarts adviseert of verwijzing nodig 
is en op welke termijn dit dient te gebeu-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan de medewerkers van de 
polikliniek Oogheelkunde. 
 
Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer (0181)  
65 85 90. 
 
Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 

Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
 

http://www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht
http://www.dezorgnota.nl/

