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Glaucoomcontroles in de optiekzaak

Als de oogziekte glaucoom bij u niet erger wordt, dan is een verdere behandeling binnen 
Het Oogziekenhuis niet nodig. Het is wel belangrijk dat u jaarlijks wordt gecontroleerd. 
Voor deze jaarlijkse controle kunt u ook terecht bij een optometrist die werkzaam is in een 
optiekzaak in de buurt van uw eigen huis. Het Oogziekenhuis werkt hiervoor nauw samen 
met een kleine groep optometristen die door onze glaucoomartsen zijn uitgekozen.

Als u voortaan voor uw periodieke controle naar de optiekzaak gaat, dan vragen wij u om 
een eerste afspraak binnen 1 maand na de verwijzing te maken voor een kennismaking 
met de optometrist in de optiekzaak. Tijdens de eerste afspraak bij de optometrist worden 
metingen opnieuw uitgevoerd. Dit is belangrijk om de gezondheid van uw ogen goed te 
kunnen beoordelen.

De optometristen die werken bij de optiekzaken waarmee Het Oogziekenhuis Rotterdam 
samenwerkt, zijn uitgekozen door glaucoomartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam. 
Deze optometristen hebben jarenlange ervaring met oogheelkundige onderzoeken. Ook 
hebben ze kennis over glaucoom om uw ogen goed te kunnen beoordelen. De kwaliteit van 
onderzoeken binnen de optiekzaken is gelijk aan de kwaliteit van de onderzoeken binnen 
Het Oogziekenhuis Rotterdam.

De optometrist die het onderzoek uitvoert heeft contact met de glaucoomarts over uw 
behandeling. Als tijdens uw controle blijkt dat het minder goed met uw ogen gaat, dan komt 
u weer terug naar Het Oogziekenhuis. U blijft, ook wanneer u in de optiekzaak komt, patiënt 
bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

De zorg die u binnen de optiekzaken krijgt wordt, net als de zorg binnen Het Oogziekenhuis, 
vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Het maakt dus voor de vergoeding 
geen verschil waar u de zorg ontvangt. Als u naar Het Oogziekenhuis of naar de optiekzaak 
komt voor een afspraak, betaalt u wel altijd zelf uw eigen risico.

Sinds begin 2018 kunnen patiënten uit bepaalde regio’s ook terecht bij een optiekzaak voor 
een jaarlijkse controle. Sindsdien zijn er veel positieve reacties gekomen vanuit de patiënt.

Mevrouw Baan: “Ik heb het onderzoek bij de optiekzaak als erg positief ervaren.”, “De 
optometrist nam de tijd voor mij en stelde mij op mijn gemak. Ook gaf zij mij vertrouwen. Ik 
vind het erg fijn dat ik voortaan bij deze optiekzaak op controle kan komen!”
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