TARIEVEN
Orthoptie valt binnen ons uitgebreide oogzorgprogramma onder
de categorie diensten.
Orthoptische screening (max. 15 min)
Volledig orthoptisch onderzoek
Kort vervolg onderzoek
Uitgebreid vervolg onderzoek
Cyclo refractie
Uitgebreid verslag doorverwijzing

€ 20,€ 65,€ 35,€ 65,€ 30,€ 35,-

Let op: Deze onderzoekskosten worden niet automatisch door
uw zorgverzekeraar vergoed.

070 390 67 42
ORTHOPTIE@TORICA.NL
WWW.TORICA.NL

COPYRIGHT TORICA 2018

HERENSTRAAT 46-48
2282 BW RIJSWIJK

ORT
ORTHOPTIE

ORTHOPTIE
WAT IS DAT DAN?

Orthoptie wil eigenlijk zeggen: recht kijken. De samenwerking tussen beide ogen vormen de basis voor een
rechte oogstand en een goede ontwikkeling van het
zien. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen
de ogen of aan de oogstand, kan een bezoekje aan de
orthoptist uitkomst bieden. Het beroep van orthoptist
is betrekkelijk onbekend, hoewel het zeker niet nieuw
is. Al in 1958 is het beroep van orthoptist in Nederland
wettelijk erkend en later ook beschermd. Een orthoptist
is verantwoordelijk voor een specifiek gedeelte van
het visuele systeem. Naast oogartsen, optometristen,
opticiens en contactlensspecialisten nemen zij een eigen
zelfstandige plaats in binnen de oogzorg.

VOOR WIE IS DE ORTHOPTIST?

De orthoptist ziet alle kinderen tot 12 jaar. Het is een misvatting
dat de orthoptist alleen kinderen zou onderzoeken en behandelen,
want volwassenen kunnen ook worden doorverwezen met
specifieke oogklachten.

WAT DOET EEN ORTHOPTIST
De orthoptist onderzoekt en behandelt
»» Brilcorrecties op jonge leeftijd
»» Scheelzien
»» Lui oog
»» Dubbelzien
»» Oogbewegingsstoornissen
»» Hoofdpijn
»» Leesklachten

HET ONDERZOEK

Een onderzoek bij de orthoptist duurt gemiddeld één tot anderhalf
uur. Naast het zicht worden ook de oogstand, de oogbewegingen
en de samenwerking tussen de ogen onderzocht. Met behulp
van oogdruppels vindt er een objectieve oogmeting plaats en een
beoordeling van de gezondheid van de ogen in het algemeen.
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.
Na het onderzoek neemt de orthoptist de resultaten met u door en
er wordt gezamenlijk een vervolgtraject uitgezet.

ORTHOPTIE EN KINDEREN

Kinderen tot 12 jaar worden altijd gezien door onze orthoptist.
De oogafwijkingen zijn bij kinderen anders dan bij volwassenen.
Dit komt omdat het kinderoog nog in ontwikkeling is. Kinderen
kunnen hun klachten nog niet zo goed verwoorden en daarom
is het van belang de signalen van oogproblematiek goed te
constateren. U ziet dat uw kind verandert. Het lijkt zich niet te
kunnen concentreren en heeft onverklaarbare moeite met lezen
en zien. Er kan van alles aan de hand zijn, waarbij één oorzaak heel
vaak wordt vergeten… de ogen!
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!

