De orthoptist
Uw arts heeft u verwezen naar de orthoptist. Deze folder informeert u over het
onderzoek en de behandeling bij de orthoptist.
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De orthoptist
De orthoptist is een paramedicus die verantwoordelijk is voor een specifiek
gedeelte van de oogheelkunde.
De orthoptist onderzoekt:
• de oogstand en de samenwerking van de ogen
• de werking van de oogspieren
• de brilsterkte, met name bij kinderen
• de ontwikkeling van de gezichtsscherpte bij kinderen.

Patiënten
•
•

Kinderen met een lui oog
Volwassenen en kinderen die:
• scheel zien
• dubbel zien
• hoofdpijn hebben na inspanning van de ogen
• Volwassenen en kinderen met leesproblemen ondanks de juiste brilsterkte
• Jonge kinderen die een bril nodig hebben.

Het orthoptisch onderzoek
Tijdens een eerste bezoek vraagt de orthoptist naar gegevens die van belang
zijn voor het orthoptisch onderzoek. Daarna doet hij/zij diverse oogtesten om
de oogstand, de samenwerking van uw ogen en de werking van uw oogspieren
te onderzoeken. De orthoptist test vaak ook de gezichtsscherpte. Wilt uw
kind zien hoe dit allemaal gaat, bekijk dan het filmpje op www.rijnstate.nl/
orthoptiebijkinderen.

Oogdruppels
Om goede metingen te kunnen verrichten, worden meestal oogdruppels
gegeven. Deze druppels verwijden de pupil en veroorzaken een wazig beeld,
met name bij dichtbij kijken. De druppels geven heel even een prikkelend
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gevoel. Gedurende ongeveer een dag heeft u last van fel licht. Een zonnebril of
petje kan uitkomst bieden.
Als de druppels een half uur zijn ingewerkt, meet de orthoptist uw oogsterkte
en wordt er gekeken of een bril nodig is. De orthoptist bespreekt de resultaten
van het onderzoek en de eventuele behandeling met u. Daarna beoordeelt
in veel gevallen de oogarts de binnenkant van uw oog met behulp van een
lampje. Alles bij elkaar kunnen de onderzoeken met wachttijden anderhalf uur
duren.

Behandeling
Als de orthoptist afwijkingen vindt, geeft hij/zij een behandeladvies. De
behandeling kan bestaan uit:
• het dragen van een bril
• het afplakken van een oog
• oogspieroefeningen
• oogdruppels
• prisma’s (prismabril)
• advies voor een oogspieroperatie
• een combinatie van bovenstaande punten.

Behandeldoel
Het doel van de behandeling is een optimale ontwikkeling van uw gezichtsscherpte en een zo optimaal mogelijke samenwerking van uw ogen.

Controle
Als een behandeling is ingezet, komt u regelmatig op controle. De orthoptist
herhaalt de belangrijkste testen om te kijken of de behandeling aanslaat en of
de behandeling bijgesteld moet worden. Het onderzoek met de oogdruppels
zal ongeveer één keer per jaar herhaald worden.
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De totale behandeling kan enkele maanden tot vele jaren duren, bij kinderen
vaak tot de leeftijd van ongeveer negen à tien jaar.

Vergoeding
Orthoptische hulp wordt door alle ziektekostenverzekeraars vergoed.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met
de polikliniek Oogheelkunde in Rijnstate Velp:
Rijnstate Velp
Polikliniek Oogheelkunde, 4e etage
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Tel. 088 - 005 5022
Bovenstaand telefoonnummer geldt ook voor patiënten uit Rijnstate Arnhem,
Rijnstate Zevenaar en Rijnstate Arnhem-Zuid.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
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T 088 - 005 8888
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Kijk voor meer informatie op www.rijnstate.nl/oogheelkunde of www.
orthoptie.nl

