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Hulpmiddel voor een treurhouding na 

een netvliesoperatie

Deze folder geeft u meer informatie over een hulpmiddel voor de treurhouding na een 
netvliesoperatie: de desktop (of treursteun).

U heeft een operatie ondergaan aan uw netvlies. Tijdens de operatie is er gas of olie in uw 
oog achtergelaten. Om deze gas- of oliebel na de operatie op de juiste plaats tegen het 
netvlies te laten drukken heeft de netvlieschirurg u voor enige tijd een houdingsvoorschrift 
gegeven, namelijk de treurhouding. Indien gewenst kunt u een hulpmiddel voor de 
treurhouding huren: de desktop (of treursteun). Het hulpmiddel is niet verplicht.

De desktop is in verschillende standen in te stellen waardoor lezen, eten of slapen tijdens 
het treuren een stuk aangenamer wordt.

 

Zittende treurhouding
U kunt de desktop op de rand van een tafel plaatsen. Hierbij dient u wel iets hoger te zitten 
dan dat u normaal gewend bent omdat u anders niet voldoende voorover gebogen kunt 
zitten.

Liggende treurhouding
De desktop is ook op een bed te gebruiken, indien u in het bezit bent van
een bed zonder hoofd- en voeteneind.
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Er is een mogelijkheid om de desktop te huren voor de periode dat u een houdingsadvies 
heeft. De desktop wordt verhuurd door de firma Convet B.V. in Houten en wordt naar u thuis 
opgestuurd. U kunt de desktop zelf weer met de post terugsturen. Het hulpmiddel is op 
verschillende manieren aan te vragen:

 ■ U kunt uw aanvraag telefonisch doorgeven: 030 634 17 50;
 ■ Of u kunt uw aanvraag via e-mail doorgeven aan via informatie@convet.nl. 

Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan de huur van de desktop (circa 
€ 35 per week). Zie www.convet.nl  voor meer informatie. De huur wordt in de meeste 
gevallen niet vergoed door de verzekering. Vraag dit bij uw eigen zorgverzekeraar na.

Op www.convet.nl vindt u meer informatie over de desktop. Hier vindt u ook de actuele 
huurprijzen.

Desktop huren

Vergoeding 
zorgverzeke-
raar

Meer info

Pagina 2 van 2


