TARIEVEN
Optometrie valt binnen ons uitgebreide oogzorgprogramma
onder de categorie diensten.
Cyclo refractie
Refractie uitgebreid
Optometrisch onderzoek
Fundusfoto (per oog)
Droge ogen onderzoek
Uitgebreid verslag doorverwijzing

€ 30,€ 35,€ 65,€ 16,€ 35,€ 35,-

Let op: Deze onderzoekskosten worden niet automatisch door
uw zorgverzekeraar vergoed.
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OPTOMETRIE@TORICA.NL
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OPTOMETRIE
Oogzorg is dynamisch, net als zien en gezien worden.
Als er iets aan uw ogen mankeert, wilt u het liefst zo
snel mogelijk geholpen worden, zicht is essentieel in
de hedendaagse maatschappij! De huidige oogzorg lijkt
complex. Bij uw oogzorg is een professionele partner
onmisbaar, bij Torica zijn uw ogen gegarandeerd in goede
handen. Anders gezegd: uw ogen… onze grootste zorg.
Naast een uitgebreide ‘gewone’ oogmeting en het nauwkeurig
meten van de oogdruk, kunnen wij op uw verzoek, op verzoek
van de huisarts of naar aanleiding van klachten, een uitgebreid
oogonderzoek verrichten. Met geavanceerde apparatuur
onderzoeken onze optometristen verschillende aspecten van
het oog. We beoordelen of er sprake is van aandoeningen die uw
gezichtsvermogen nu of in de toekomst kunnen beïnvloeden. Indien
nodig verwijzen wij u door of terug naar uw oogarts of huisarts voor
verder onderzoek. Zo bent u verzekerd van snelle, toegankelijke
oogzorg dicht bij huis; veilig en vertrouwd.

ONDERZOEK

Een onderzoek bij de optometrist duurt gemiddeld 45 minuten.
Naast het aanmeten van brillenglazen en contactlenzen, brengt
de optometrist tijdens het onderzoek de gezondheid van uw
ogen in kaart.
De optometrist kan er voor kiezen een onderzoek uit te voeren met
gebruik van verdovings- en/of diagnostische oogdruppels. Door
het gebruik van deze druppels wordt de pupil verwijd, waardoor de
optometrist aspecten van het achterste gedeelte van het oog, zoals
het netvlies, nauwkeurig kan onderzoeken. Ook schakelen deze
verdovingsdruppels, tijdelijk, de spier waarmee u scherp stelt uit.
Dit om tot een volledige sterktebepaling van brillenglazen en/of
contactlenzen te komen. Als gevolg van deze oogdruppels is uw
gezichtsscherpte tijdelijk verminderd en bent u wat overgevoelig
voor licht. Wij raden u daarom af om aan het verkeer deel te nemen
en een goede UV-werende zonnebril mee te nemen.
Mocht u na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen
hebben, stel ze dan gerust. U kunt ook veel informatie terugvinden op www.torica.nl.
Graag tot ziens!

