
Instructiekaart Oogzorg

stap 4

stap 1 Patiënt met oogklachten meldt zich op praktijk 
Huisarts verdiept de klacht en onderzoekt het oog conform 
de NHG-standaard.  
Is er sprake van een refractiestoornis?  

 Zo ja, verwijs de patiënt door naar een opticien.

 Zo nee, ga naar stap 2.

Verwijscriteria voor optometrist in de 1e lijn 
Is de patiënt > 8 jaar en heeft hij/zij één (of meerdere) van de hieronder beschreven klachten?  
• Niet-acute visus gerelateerde klachten (niet bekend zijnde met oogheelkundige problematiek);

• Vlekken/flitsen;

• Dubbelbeelden (monoculair);

• Irritatie ogen, branderigheid, tranende ogen, rood oog;

• Verhoogde oogdruk geconstateerd door opticien;

• Risico op glaucoom (familiair of hoge oogdruk, geconstateerd bij screening);

• Cataract geconstateerd door opticien (of verdenking cataract) zonder dat patiënt zelf klachten ervaart;

• Refractie gerelateerde problematiek die door de opticien niet op te lossen is;

• Onduidelijk advies vanuit opticien (onbegrijpelijke onderzoeksuitslagen die patiënt meeneemt naar de huisarts);

• Grote mate van onzekerheid of angst bij de patiënt nav problematiek ogen.

 Zo ja, ga naar stap 5.

 Zo nee, verwijs de patiënt via ZorgDomein naar de oogarts.

stap 2 Vaststelling spoed
Is er sprake van spoed?  

 Zo ja, verwijs de patiënt door naar de 
oogarts (telefonisch).

 Zo nee, ga naar stap 3.

stap 5

stap 3 Klacht zelf behandelen
Kan huisarts de klacht zelf goed  
beoordelen en behandelen?  

 Zo ja, voer behandeling uit.

 Zo nee, ga naar stap 4.
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stap 5 Verwijzing naar Oogzorgpunt 
Verwijs de patiënt via ZorgDomein [paramedische zorg  optometrie  Oogzorgpunt]. 
Let daarbij op het volgende:  

• Formuleer een heldere vraag voor de optometrist; 

• Zorg dat de contactgegevens van de patiënt (mail en telefoon) meegestuurd worden met de verwijzing;

• Geef de verwijzing aan de patiënt mee (geprint of via mail). Hierin staat een duidelijke instructie voor 
het maken van een afspraak met de optometrist.

stap 6 Onderzoek door Oogzorgpunt 
• De optometrist van Oogzorgpunt voert de benodigde onderzoeken uit; 

• De optometrist heeft altijd mogelijkheid tot E-consult met een oogarts; 

• Optometrist geeft uitleg en indien van toepassing advies aan de patiënt;

• Binnen 24 uur na dit onderzoek ontvangt de huisarts (via Edifact) een 
verslag inclusief een behandel-, medicatie- of verwijsadvies.  

stap 7 Bepaal beleid 
• Bepaal op basis van het advies van Oogzorpgunt uw verdere 

beleid en communiceer hierover met de patiënt;

• Mocht doorverwijzing naar oogarts toch noodzakelijk zijn: 
verwijs via ZorgDomein en zorg ervoor dat het verslag van 
de optometrist wordt meegestuurd.  

Instructiekaart Oogzorg

In Midden-Brabant zijn Zorggroep RCH en ETZ gestart met een samenwerking rondom oogzorg. Huisartsen verwijzen patiënten 
met bepaalde oogklachten niet langer door naar de oogarts in het ETZ, maar naar de optometrist. Gezamenlijk zorgen huisartsen, 
oogartsen en optometristen met deze nieuwe verwijsmogelijkheid voor de juiste oogzorg op de juiste plek!

Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.
Vanuit Zorgbelang Brabant worden de patiëntenbelangen behartigd. ok
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