De Oogarts Heeft Bij U Staar Cataract Geconstateerd In
de oogarts heeft met u besproken dat er bij u sprake is ... - de oogarts heeft met u besproken dat er bij
u sprake is van nastaar en dat u hiervoor een laserbehandeling krijgt. in deze folder geven wij u informatie
over nastaar en de laserbehandeling hiervoor. wat is nastaar? u bent eerder geopereerd aan staar. tijdens de
staaroperatie is de troebele inhoud onderooglidcorrectie. behandeling door de oogarts - de oogarts
heeft bij u een onderooglidcorrectie geadviseerd omdat u overmatige huid bij de onderoogleden heeft. in deze
folder leest u meer over de oorzaken van overmatige huid bij de oogleden en de behandeling. overmatige huid
bij de onderoogleden overmatige huid bij de oogleden (dermatochalasis) wordt meestal veroorzaakt door
veroudering. microftalmie of anoftalmie - vragenaandeoogarts - voorbeeldvragen die u kunt stellen in de
spreekkamer bij de oogarts. mijn kind heeft microftalmie of anoftalmie wat is de oorzaak dat ons kindje een te
klein oogje heeft of is geboren zonder oogje? hoe vaak komt deze aandoening voor in nederland? kan ons kind
nog wat zien? moet er een operatie plaatsvinden? de oogarts heeft bij u staar (cataract) geconstateerd.
in ... - kan de oogarts het voorste deel van het oog bekijken. daar bevindt zich de ooglens. de oogarts kan met
het licht zien of er troebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoe ver de staar zich al heeft ontwikkeld. daarnaast
onderzoekt de oogarts hoeveel u nog kunt zien en of uw ogen verder gezond zijn. behandeling van staar
algemene informatie over de polikliniek oogheelkunde - de oogarts. de verwijzing naar de oogarts
verloopt via uw huisarts. uw opticien heeft een verwijsbrief opgesteld met alle informatie die de huisarts nodig
heeft om de verwijzing te beoordelen. in overleg met uw huisarts bepaalt u naar welke oogarts u gaat.
mogelijk kiest u voor de polikliniek oogheelkunde van het westfriesgasthuis. oogheelkunde u heeft een
afspraak met de optometrist - de optometrist onderzoekt of uw oog goed is hersteld van de operatie. ook
berekent de optometrist de benodigde optimale brilsterkte. ook hier geldt dat u bij afwijkingen meteen wordt
gezien door de oogarts. u heeft suikerziekte de optometrist onderzoekt of in uw ogen afwijkingen zijn doordat
u suikerziekte heeft. onderzoek van het oog. oct - haaglandenmc - de oogarts heeft voor u een octonderzoek afgesproken. dit is een scan van het oog. in deze folder leest u welke voorbereidingen er nodig zijn
en hoe het onderzoek verloopt. wat? kan worden nagekeken of er sprake is van cataract en ... - om te
zien of u cataract heeft, zal de oogarts uw zicht opmeten en uw ogen onderzoeken aan de spleetlamp. deze
lamp geeft een smalle lichtbundel waarmee het oog tot in detail kan worden onderzocht. zo kan worden
nagekeken of er sprake is van cataract en hoe ver deze ontwikkeld is. in samenspraak met uw oogarts zal dan
beslist worden of een cbr-keuring bij de oogarts - elkerliek - naar aanleiding van de keuring bij de
huisarts, heeft het cbr (centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen) besloten dat er alsnog een keuring bij de
oogarts moet worden gedaan. dit omdat het zicht bij de huisarts niet voldoende bleek te zijn, of omdat u
bijvoorbeeld bekend met een aandoening zoals diabetes. ... operatie aan de oogleden ooglidcorrectie cwz nijmegen - ingewerkt, voert de oogarts de correctie uit en wordt het wondje gehecht. • als u tijdens de
ingreep ergens last van heeft, kunt u dit aangeven. beweeg hierbij uw hoofd niet en probeer zo min mogelijk te
praten. • de oogarts geeft u na de ingreep de laatste instructies. • terug op de voorbereiding bespreekt de
assistente tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? vragen ... - de oeso1 beveelt ons land
trouwens aan om zicht te krijgen op de bijdrage van de patiënt in de gezondheidszorg. de enige manier om te
weten te komen of de zorg toegankelijk en betaalbaar is, is door het aan de patiënten zelf te vragen kort na
hun bezoek aan de dokter. 1.2 wie en wat heeft cm bevraagd? operatie aan de traanbuisjes (dcr) - asz de oogarts heeft u daarom verwezen naar de kno-arts voor een operatie aan de traanbuisjes van uw oog. in de
folder leest u meer over deze behandeling. traanwegen . elk oog heeft in de ooghoek aan de kant van de neus
in het boven en onderooglid twee kleine openingen. dit zijn de traanpunten. uw oogarts heeft een
ooglidontstekinguw oogarts heeft een ... - uw oogarts heeft een ooglidontstekinguw oogarts heeft een o
oglidontstekingoglidontsteking bij u geconstateerd. in deze folder leest bij u geconstateerd. in deze folder leest
u hoe u deze ontsteking thuis kunt behandelen. u hoe u deze ontsteking thuis kunt behandelen.
ooglidontsteking (blepharitis) is een chronische ontsteking van de oogleden. oogonderzoek bij het gebruik
van nivaquine of plaquenil - voeren. zo krijgt de oogarts een nog beter beeld van de conditie van uw ogen.
controle u hoort van de oogarts wanneer de volgende controle nodig is. contactgegevens heeft u nog vragen
naar aanleiding van deze folder, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde, telefoon (0299)
457 136.
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