ORTHOPTISCH ONDERZOEK

FRANCISCUS VLIETLAND

Uw kind is doorverwezen naar de orthoptist. Een orthoptist is
een paramedicus die de HBO opleiding Orthoptie heeft gevolgd.
De orthoptist onderzoekt de oogstand, de oogbewegingen, de
samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien
van beide ogen.
De afspraken
Uw kind heeft op de dag van de afspraak drie onderzoeken. In
totaal duren de onderzoeken bij elkaar ongeveer anderhalf uur.
De orthoptist onderzoekt eerst het kind. De orthoptist kijkt met
lampjes, boekjes en plaatjes naar de oogstand en de
samenwerking van de ogen. Daarna wordt (zo mogelijk)
bepaald hoeveel uw kind kan zien.
Vervolgens doet de orthoptist één tot twee druppels in de ogen.
Deze druppels werken niet direct maar moeten minimaal 30
minuten inwerken. De druppels zorgen er voor dat de pupil
goed wijd wordt en dat het niet meer mogelijk is om scherp te
stellen. Uw kind heeft daardoor de hele dag last van het licht en
kan dichtbij niet meer goed zien.
Nadat de druppels zijn ingewerkt, gaat u opnieuw naar de
orthoptist. Deze kan dan de sterkte van de ogen goed meten en
beslissen of er een bril nodig is. Ook andere therapieën die
nodig zijn, zoals oog-oefeningen of het afplakken van één oog,
bespreekt de orthoptist met u.
Als laatst kijkt de oogarts naar de gezondheid van de ogen.
Wat moet ik meenemen?
 De verwijsbrief. Het kan zijn dat uw huisarts uw digitaal
heeft doorgestuurd, u heeft dan geen verwijsbrief.
 Het Burgerservicenummer van uw kind en
legitimatiebewijs van uw kind (of tot 12e jaar eventueel
van u).
 En pet of zonnebril voor uw kind.
 Iets te drinken en/of te eten.
 Een speeltje of een knuffel.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie over de orthoptie kunt u de onderstaande
websites bezoeken:
 www.orthoptisten.info
 www.oogheelkunde.org
Bij vragen kunt u contact opnemen met de assistente van de
Polikliniek Oogheelkunde, via telefoonnummer 010 - 893 0000.
Maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur.
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