Glaucoomspreekuur

Waarom deze folder?
Wanneer bij u glaucoom is geconstateerd of als er bij u een grote kans bestaat om glaucoom te krijgen,
komt u regelmatig voor controles op onze polikliniek oogheelkunde. Sinds kort maken wij gebruik van
een nieuw apparaat. Ook is de organisatie van de controles veranderd. In deze folder vindt u informatie
hierover.
Onderzoek tijdens controlebezoek
Glaucoom is een aandoening, waarbij het belangrijk is om de oogdruk, oogzenuw en gezichtsveld te
controleren. Regelmatige controle van de ogen kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht
brengen.

Het onderzoek naar glaucoom omvat:
•

meting van de oogdruk en beoordelen van oogzenuw, gemiddeld twee keer per jaar.

•

het beoordelen van het gezichtsvermogen, één keer per jaar.

•

gezichtsveldonderzoek, gemiddeld één keer per jaar.

•

de HRT (Heidelberg Retina Tomograaf).

•

bepalen van dikte van het hoornvlies.

De HRT (Heidelberg Retina Tomograaf)
De HRT is een apparaat dat via de laserscan methode de oogzenuw in kaart brengt.
De controle van de glaucoompatiënt is met HRT beter en objectiever. Dit heeft te maken met het feit dat
de mate van uitholling van de oogzenuw hiermee kan worden vastgelegd. Is de uitholling van de
oogzenuw de eerste keer gemeten dan hebben wij een uitgangswaarde. Wanneer het onderzoek na
één of twee jaar wordt herhaald en een toename van de uitholling is gevonden, dan kan de oogarts
hierop actie ondernemen.
Dikte van hoornvlies
Soms moet ook de dikte van het hoornvlies worden gemeten, omdat de dikte invloed heeft op de hoogte
van de oogdruk. Voor glaucoompatiënten, die een grotere kans hebben op verhoogde oogdruk, is dit
een extra risico.

zie ommezijde

Glaucoomspreekuur
Om alle patiënten te controleren, die glaucoom hebben of die een grote kans hebben dit te krijgen,
bestaat de glaucoomspreekuur. Dat wil zeggen: elk half jaar controle, waarbij per toerbeurt het volgende
wordt gemeten:
•

gezichtsveld en oogdruk

•

gezichtsvermogen en oogdruk

•

HRT en oogdruk

Deze controles voeren optometristen uit op een vaste middag, onder supervisie van de oogarts.
Is de controle vaker nodig dan wordt dit met de oogarts besproken.
Uw vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de polikliniekassistente of uw oogarts.
De polikliniek oogheelkunde (huisnummer 011) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur op telefoonnummer (072) 548 32 00.
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