VERVOLGAFSPRAKEN

De onderzoeken worden uitgevoerd door medewerkers (niet-oogartsen) die hiervoor een gespecialiseerde
opleiding gekregen hebben. Zij werken onder de supervisie van de glaucoomarts.

De glaucoomarts bepaalt wanneer de vervolgafspraken
gepland worden en op welke termijn u moet terugkomen naar de glaucoomconsultatie. U zult minimaal om
de twee jaar door de glaucoomarts onderzocht worden.

CONTACTGEGEVENS

WIE INTERPRETEERT DE
ONDERZOEKEN?
De medewerker van
de
glaucoompost
toetst de resultaten
van de onderzoeken
af aan criteria die
door de glaucoomarts
bepaald werden.
Als de resultaten niet
voldoen aan die criteria (bijvoorbeeld een
te hoge oogdruk), dan
worden die resultaten
voor evaluatie doorgestuurd naar de glaucoomarts. Zo nodig
zal de glaucoomarts
u laten contacteren
voor een (vervroegde)
afspraak op de glaucoomconsultatie.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt
u contact opnemen met:
dienst oogziekten UZ Leuven
tel. 016 33 23 70

De artsen en medewerkers van de
glaucoompost
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WIE VOERT DE ONDERZOEKEN UIT?

Glaucoom: consultatie
op de glaucoompost
informatie

voor

patiënten

Uw glaucoomarts heeft u een afspraak gegeven bij de
glaucoompost. In deze folder vindt u meer informatie
over de glaucoompost.

WAT IS HET DOEL VAN DE
GLAUCOOMPOST?
De glaucoompost is opgericht met als bedoeling:

WAT IS DE GLAUCOOMPOST?
De glaucoompost is een spreekuur waarbij de onderzoeken uitgevoerd worden zonder dat de glaucoomarts
zelf aanwezig is. Alle onderzoeken gebeuren door een
specifiek opgeleide persoon, op dezelfde manier als op
de consultatie bij de glaucoomarts.

• al onze patiënten een optimale glaucoomopvolging aan te bieden
• de wachttijden voor een afspraak op de glaucoomconsultatie te verminderen

WELKE ONDERZOEKEN GEBEUREN ER?

✗ Kleurenfoto’s van de oogzenuw

De glaucoomarts bepaalt vooraf welke onderzoeken
nodig zijn bij uw bezoek aan de glaucoompost. De volgende onderzoeken zijn mogelijk:
✗ Uitmeting van bril en ogen (MTP)
✗ Gezichtsveldonderzoek

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE
GLAUCOOMPOST?
✗ Zichtmeting (cijfers lezen)

Twee types van patiënten komen in aanmerking voor een
opvolging in samenwerking met de glaucoompost.
1. Patiënten bij wie we op korte termijn de glaucoomonderzoeken enkele keren willen herhalen om de evolutie van de oogzenuw in te schatten. Voor patiënten bij
wie die evolutie belangrijk is voor de beslissing over de
(verdere) behandeling, is opvolging bij de glaucoompost
een voordeel.
2. Patiënten bij wie de oogzenuw stabiel is en die verkiezen
om verder te worden opgevolgd in UZ Leuven in plaats
van bij een lokale oogarts. Een afwisselende opvolging
op de glaucoompost en bij de glaucoomarts maakt het
mogelijk om de onderzoeken regelmatig te doen, wat
voor de patiënt een veilige glaucoomopvolging mogelijk
maakt. Het maakt tegelijk op de glaucoomconsultatie
ruimte vrij voor patiënten met een onstabiel glaucoom.

✗ Oogdrukmeting (met het blauwe lichtje)

✗ Scan van de oogzenuw (HRT)

