
Start spreekuur optometrie 
Franciscus Vlietland en Franciscus Maassluis

Verwijzen patiënten naar spreekuur optometrie 
Franciscus Vlietland en Franciscus Maassluis

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar met:
  Geleidelijke visusdaling. zonder directe wens of  

indicatie voor een interventie; 
 screening glaucoom / verhoogde oogdruk;
 complexe refractiestoornis of complexe meting;
  therapieresistente rode, geïrriteerde of droge ogen;
 flitsen en/of vlekken > 4 weken bestaand.

 Kinderen jonger dan 10 jaar (oogarts);
 fundusscreening bij diabetes (ander aanvraagproces);
  uitsluitend vermoeden (eenvoudige) refractie- 

stoornis (graag verwijzing naar opticien);
  flitsen en/of vlekken < 4 weken bestaand  

(spoed oogarts);
 trauma's (spoed oogarts);
  alle patiënten bij wie u verdenkt  

dat operatie / interventie nodig is (oogarts).

Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam

Franciscus Maassluis
De Vloot 206
3144 PK Maassluis

Wat

Voor wie

Waar

Voor wie niet

De wachtlijsten voor de oogheelkundige poliklinieken worden langer. Door de  
inzet van optometristen kunnen patiënten met bepaalde niet acute oogklachten 
sneller terecht en neemt de druk op de wachtlijsten af. Het spreekuur optometrie 
start 1 februari in Franciscus Vlietland en Franciscus Maassluis. In deze flyer  
vindt u de verwijscriteria. 



NEE

Verwijzen patiënten naar spreekuur 
optometrie Franciscus

Patiënt (> 10 jaar) met oogheelkundige klacht

Huisarts onderzoekt patiënt met oogheelkundige klacht  
conform NHG-standaard ‘het rode oog en/of visusklachten’.

Is er sprake van alléén refractieafwijking?

Spoed: behandeling door huisarts?NEE

JA Opticiën

NEE

Geen spoed: behandeling door huisarts?

Diagnostiek en behandeling door 
optometrist te verwachten én ingangsklacht: 
  Geleidelijke visusdaling; 
  screening glaucoom / verhoogde oogdruk;
  complexe refractiestoornis of  

complexe meting;
  therapieresistente rode, geïrriteerde  

of droge ogen;
  flitsen en/of vlekken > 4 weken bestaand.

Verwijs naar optometrist Franciscus
Huisarts verwijst via ZorgDomein naar  
de optometrist: een heldere vraagstelling 
inclusief de vereiste voorinformatie.

Onderzoek door optometrist en  
eventuele instructies aan patiënt 
Spoed: optometrist verwijst naar oogarts.
Geen spoed: schriftelijke verslaglegging  
volgt (binnen 2 werkdagen na consult).

Vervolgafspraak huisarts o.b.v. de uitslag  
van toegevoegde waarde?

NEE

NEE

JA

Einde behandeling

Verwijs naar oogarts

Spoed: huisarts belt met oogarts.
Geen spoed: huisarts verwijst naar  

oogarts via ZorgDomein.

Patiënt gaat voor vervolg consult  
naar huisarts

Consult/ telefonisch consult
 verder beleid door huisarts.

JA


