Spreekuur gezichtshulpmiddelen en revalidatie
Deze informatie gaat over lezen, zien en revalidatie tijdens uw behandeling van
aandoeningen waarbij de macula betrokken is. U bent onder behandeling bij uw
oogarts. Op de afdeling Oogheelkunde van Tjongerschans bieden wij u een speciaal
spreekuur voor het aanmeten van gezichtshulpmiddelen en informatie over revalidatie.
Op dit spreekuur werken we samen met Ergra Low Vision en Koninklijke Visio. Dit
spreekuur bestaat uit twee onderdelen.
Revalidatie
Het eerste onderdeel gaat over revalidatie waarin we met u een gesprek hebben over
de impact die slechtziendheid heeft op uw leven. Tevens ontvangt u informatie over de
mogelijkheden die er zijn met betrekking tot ondersteuning, revalidatie en
belangenorganisaties.
Gezichtshulpmiddelen
Het andere onderdeel betreft een onderzoek waarbij gekeken wordt hoe wij uw
gezichtsvermogen optimaal kunnen benutten met behulp van gezichtshulpmiddelen.
Daarbij kunt u denken aan vergrotende loepen, speciale brillen voor lezen en/of tvkijken en filterbrillen tegen hinderlijk licht.
Vervolg
Op basis van het gesprek en het onderzoek wordt samen met u gekeken naar een
passend vervolg. U kunt daarbij denken aan advies, speciale brillen en/of loepen en
revalidatie op het gebied van het zien.
Met dit spreekuur hopen wij u te ondersteunen bij uw kwaliteit van leven en uw
zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Uw oogarts kan u verwijzen naar dit
spreekuur of u maakt een afspraak aan de balie van de afdeling Oogheelkunde.
Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan aan uw arts, de
verpleegkundige of aan een van de medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde.
Contact
Stel uw vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 420.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal
is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het
inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD
app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een
vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.
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