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OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK 
 
U heeft een afspraak voor een oogheelkundig onderzoek. Daarvoor hebben wij in de praktijk 
een aparte ruimte. U kunt zich voor het onderzoek melden aan de balie op de begane grond 
en daarna plaats nemen in de wachtkamer tegenover de balie. 
 
Breng voor het onderzoek altijd uw eigen brillen en eventueel uw lenzen en 
lenzendoosje mee.   Meestal begint het onderzoek namelijk met het bepalen van uw 
gezichtsscherpte en daarvoor is uw eigen bril het uitgangspunt. 
 
Na het eerste deel van het onderzoek worden de ogen gedruppeld met  druppels die de 
pupillen verwijden. Daardoor kan de huisarts naar uw netvlies kijken zonder dat u de 
pupillen samen knijpt. Na het druppelen wacht u ongeveer een kwartier in de wachtkamer; 
de tijd die nodig is om de druppels hun werk te laten doen. U zult dan waarschijnlijk merken 
dat u wat waziger gaat zien. Dat is ook de reden dat u na het druppelen de eerste 4 uur 
niet zelf mag auto rijden. Een chauffeur meenemen of iemand die u op afroep op kan 
komen halen zijn mogelijke oplossingen, maar u mag ook zelf gaan lopen of fietsen. Een 
zonnebril, zeker als het mooi weer is, kan u aanvullend nog beschermen tegen te veel 
invallend licht. 
 
Een zeldzame bijwerking van de oogdruppels is een verhoging van de oogdruk. Als u in de 
uren na de druppels merkt dat u hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en/of moet overgeven, dan 
moet u contact met de praktijk opnemen of met de huisartsenpost als het ’s avonds mocht 
gebeuren.  Als u er een pijnlijk rood oog bij krijgt en met dat oog slechter gaat zien dan ligt 
de relatie met de druppels voor de hand, maar als de hoofdpijn en de misselijkheid op de 
voorgrond staan dan zou je er misschien niet aan denken. Wij hebben deze complicatie in 
15 jaar ( een paar duizend keer druppelen) nog niet meegemaakt. Mocht het toch gebeuren 
dan is het goed te behandelen. 
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