De optometrist
kijkt verder
oogzorg en OCT

Openingstijden
Maandag
gesloten
Dinsdag-donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag
9.00 - 19.00 uur
Zaterdag
9.00 - 17.00 uur

Joop
van der Mijn,
Frank Berghuis,
Allette Dijkerman - Schellevis
(tevens werkzaam Gelre ziekenhuis Zutphen)

Verdonk Optiek - Optometrie
Piersontraat 5
6951 BD Dieren
Tel. (0313) 41 45 56
info@verdonkoptiek.nl
www.verdonkoptiek.nl

De optometrist is een expert op het gebied van ogen. Optometristen kunnen
de gezondheid van uw ogen onderzoeken en helpen om oogafwijkingen
en oogziekten vroegtijdig op te sporen. De beroepsgroep is gemakkelijk
toegankelijk, want voor de optometrist is geen verwijsbrief van de
huisarts nodig. Dat maakt de optometrist uiterst geschikt als eerste
aanspreekpunt bij oogklachten, verminderd zicht of een risico
op het ontwikkelen van een oogziekte. Op basis van een
optometrisch onderzoek kunnen optometristen zorgen dat
cliënten op het juiste moment op de juiste plek komen.
De optometrist werkt veel samen met de oogarts, de
huisarts, de orthoptist en de opticien.
Voor meer informatie: www.optometrie.nl

3D OCT

OCT staat voor Optical Cohrence Tomography en betekent dat
dit instrument met behulp van licht een 3D-scan kan maken van
de verschillende lagen van het netvlies achterin het oog. Door de
uiterst hoge beeldkwaliteit is vrijwel ieder detail in dit gebied goed
zichtbaar te krijgen. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium door
de optometrist eventuele aandoeningen worden opgespoord en
diagnoses worden gesteld, eventueel gevolgd door doorverwijzing
naar huis- of oogarts. Het mooie van de Topcon 3D-OCT is dat er
tegelijkertijd met deze OCT-scan ook een netvliesfoto wordt
gemaakt. Dit is een unieke Topcon specificatie die uiterst
handig is voor snelle diagnose.

Optometrist kijkt verder

Tarieven lijst

• Geavanceerde oogmeet apparatuur
• Uitgebreid oogonderzoek en advies
• Snelle en adequate zorg
•G
 oede samenwerking met diverse
oogklinieken in de omgeving van Dieren
• Afspraak mogelijk zonder verwijzing van uw
huisarts
• Volledig rolstoeltoegankelijk
• Grote parkeergelegenheid voor de deur
• Mogelijkheid tot ophaalservice

Oogscreening
• Globale meting

Kosten € 0,00

Basisonderzoek;
• Oogmeting
• Oogdrukmeting
• Spleetlamponderzoek
(voorsegment)

Kosten € 25,00

Optometrisch
onderzoek
• Oogmeting
• Oogdrukmeting
• Spleetlamponderzoek
• Fundusfoto’s
• OCT scan
• Verslag naar Huisoogarts

Kosten € 45,00

