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Oogonderzoek  
door Oogzorgpunt



Uw huisarts heeft u voor onderzoek van uw ogen verwezen naar 
Oogzorgpunt. Dit onderzoek helpt de huisarts te bepalen wat er 
nodig is voor het welzijn van uw ogen. 

Uw ogen zijn kostbaar. Het is belangrijk 
dat u de zorg voor uw ogen kunt toe-
vertrouwen aan betrouwbare profes-
sionals. Bij Oogzorgpunt werken goed 
opgeleide, ervaren optometristen met 
geavanceerde apparatuur. Bij twijfel kan 
de optometrist altijd met een oogarts 
overleggen of om advies vragen.  
De oogartsen van het Elisabeth- 
TweeSteden Ziekenhuis ondersteunen 
deze werkwijze. Daarom kan Oogzorg-
punt u, samen met uw huisarts, optimale 
eerstelijns oogzorg bieden. 

Oogonderzoek door Oogzorgpunt

Voordelen van  
Oogzorgpunt:
• U kunt binnen 5 werkdagen 

terecht voor een afspraak;

• Kosten worden volledig 
vergoed door alle zorg-
verzekeraars;

• U betaalt géén eigen risico;

• Locaties in Tilburg en  
Waalwijk.



Aandachtspunten:
• U heeft een verwijzing van 

uw huisarts nodig voor een 
afspraak bij Oogzorgpunt;

• Neem uw zorgverzekerings-
pas mee naar de afspraak;

• U wordt (meestal) gedrup-
peld. Hierdoor is uw zicht  
2 uur waziger. Autorijden na 
het onderzoek wordt daar-
om afgeraden. Dus zorg 
voor veilig vervoer terug 
naar huis;

• Uw ogen zijn door het  
druppelen ook tijdelijk licht-
gevoeliger. Neem daarom 
een zonnebril mee. 

U kunt bij Oogzorgpunt binnen 5 werk-
dagen terecht voor een afspraak. Er zijn 
geen wachtlijsten. Een consult bij Oog-
zorgpunt wordt volledig vergoed door 
alle zorgverzekeraars en u betaalt géén 
eigen risico. U heeft wel een verwijzing 
van uw huisarts nodig om een afspraak 
te maken bij Oogzorgpunt.

Uw huisarts krijgt altijd nog dezelfde 
dag een rapportage van het oogonder-
zoek met daarbij een advies van de  
optometrist. Met deze rapportage kan 
uw huisarts uw dossier up-to-date 
houden en een juist besluit nemen over 
in te zetten zorg (bv. voorschrijven van 
medicatie, opstarten van een behan-
deling of een doorverwijzing naar de 
oogarts omdat dit echt nodig is).  

Afspraak maken?
• Bij voorkeur via het online afsprakensysteem. Zie hiervoor de website 

www.oogzorgpunt.nl;
• Telefonisch via 06-2752 8668 (bij geen gehoor kunt u een bericht 

achter laten met uw naam en telefoonnummer, dan wordt u binnen  
3 dagen teruggebeld).



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. 
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