Orthoptisch onderzoek

U bent, of uw kind is, doorverwezen naar de orthoptist. In deze folder vindt u
informatie over het onderzoek door een orthoptist en de mogelijke redenen
voor deze verwijzing. Vergeet niet bij het eerste bezoek de eventuele
verwijsbrief, uw legitimatiebewijs en de gegevens van uw zorgverzekering
mee te nemen.
Wat doet de orthoptist?
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de
ontwikkeling van het zien. De ontwikkeling van het zien vindt in de eerste 6 á 7
levensjaren plaats. Afwijkingen hierin kunnen dan ook in deze jaren ontstaan. De
samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende
oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Als er
afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, de
behandeling in. Wanneer de oorzaak van de klachten op het terrein van een
ander specialisme ligt, adviseert de orthoptist de oogarts of huisarts voor verdere
verwijzing.
Met welke klachten kunt u bij de orthoptist terecht?
De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere:
•
scheelzien;
•
een lui oog;
•
verziendheid, bijziendheid en cilindrische refractieafwijkingen bij kinderen;
•
dubbelzien;
•
oogbewegingsstoornissen;
•
hoofdpijn en/of leesklachten.
Verwijzing
De huisarts, oogarts, kinderarts of consultatiebureauarts kan een patiënt met
bovengenoemde klachten naar een orthoptist verwijzen.
Daar wordt vastgesteld of de klachten te maken hebben met de samenwerking
tussen de ogen en/of de ontwikkeling van de ogen. De orthoptisten, verbonden
aan ons ziekenhuis, houden voornamelijk spreekuur in Dirksland.
Wat neemt u mee voor het eerste bezoek?
• de verwijsbrief
• geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of identiteitskaart)
• geldige verzekeringspapieren of verzekeringspas
• namen van de medicijnen die worden gebruikt
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Waar werkt een orthoptist?
De orthoptist is als paramedisch beroepsbeoefenaar meestal werkzaam in een
oogheelkundige polikliniek van een ziekenhuis of in een particuliere
oogartsenpraktijk. Tevens zijn er orthoptisten werkzaam in verschillende
slechtziendencentra of optiekwinkels.
Scheelzien
Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en
bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit
het voorschrijven van een bril en/of oefeningen. In voorkomende gevallen is het
nodig het scheelzien te verhelpen door middel van een operatie. De orthoptist zal
u hierbij begeleiden in het voortraject en doorverwijzen naar een geschikt
ziekenhuis.
Een lui oog
Als er sprake is van scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen de ogen, wordt
één van beide ogen niet (voldoende) gebruikt. Daardoor ontwikkelt de
gezichtsscherpte van dat oog zich niet goed. We noemen dit een lui oog. Een lui
oog kan alleen verholpen worden als het op tijd wordt behandeld. Dit betekent
soms al in het eerste levensjaar! De behandeling door de orthoptist kan bestaan
uit het afplakken van het “goede” oog, indien nodig in combinatie met het
voorschrijven van een bril. Heel soms wordt het goede oog gedruppeld in plaats
van afgeplakt (zie ook folder ‘Lui oog’).
Dubbelzien
Dubbelzien kan ontstaan, doordat één of meerdere oogspieren niet goed
functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door bepaalde ziektes, zoals Diabetes
Mellitus, problemen met de schildklier of bijvoorbeeld na een hersenbloeding. De
orthoptist onderzoekt welke oogspier of welke groep oogspieren niet goed
functioneert. Deze informatie is belangrijk voor eventueel verder onderzoek of
verdere verwijzing.
Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen
de ogen. De orthoptist kan oefeningen of speciale brilcorrecties voorschrijven om
te zorgen dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van dubbelzien. Soms is een
operatie aan de oogspieren nodig. De orthoptist zal u hierin adviseren. Naast
eventueel andere specialistische hulp blijft de patiënt meestal onder controle van
de orthoptist.
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Hoofdpijn/leesklachten
Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn- en/of
leesklachten ontstaan. De orthoptist onderzoekt en behandelt ook eventueel
stoornissen op dit gebied. Oefeningen, speciale brilcorrecties of een operatie aan
de oogspieren kunnen deze klachten vaak verhelpen.
Hoe lang duurt een behandeling?
De duur van een behandeling verschilt sterk per probleem of klacht. In veel
gevallen kan de orthoptist niet precies aangeven hoe lang een behandeling zal
duren, omdat het verloop van de behandeling door veel factoren wordt beïnvloed.
Bij de behandeling van een lui oog kunnen we over het algemeen wel stellen, dat
hoe eerder met de behandeling wordt begonnen, des te groter de kans op een
goed eindresultaat.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek
Oogheelkunde, T 0187 60 71 60.
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure, stel ze dan gerust aan uw
huisarts of behandelend specialist.
De polikliniek oogheelkunde is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.30 uur, T 0187 60 71 60.
Voor dringende zaken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoed
Eisende Hulp, T 0187 60 72 90.
Wij adviseren u ook om de website van de Nederlandse Vereniging van
Orthoptisten te bezoeken: www.orthoptisten.info. Hierop is veel aanvullende
informatie te vinden.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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