
Oogonderzoek uitgevoerd door een optometrist met klinische 
ervaring

WAT  >

DOOR WIE  >

VOOR WIE  >

WAAR  >

HOE  >

VOOR WIE NIET  >

Eerstelijns 
oogonderzoek

Volwassenen en kinderen > 10 jaar uit de regio Rotterdam met:
√  Geleidelijke visusdaling
√  Screening glaucoom / verhoogde oogdruk
√  Complexe refractiestoornis of complexe meting
√  Therapieresistente rode, geïrriteerde of droge ogen
√  Flitsen en/of vlekken > 4 weken bestaand

x Kinderen < 10 jaar (= oogarts)
x Fundusscreening (= ander aanvraagproces)
x Uitsluitend vermoeden (eenvoudige) refractie-stoornis (= opticiën)
x Acute visusklachten (= spoed oogarts)
x Flitsen en/of vlekken < 4 weken bestaand (= spoed oogarts)
x Trauma’s (= spoed oogarts)

De Witte Keizer - Star-shl
Vissersdijk 231 (navigatie adres 245) 3011 GW Rotterdam

Aanvragen van onderzoek via ZorgDomein bij Functieonderzoeken
of via het papieren aanvraagformulier oogonderzoek van Star-shl 
(via webshop aan te vragen).

Afspraak maken via het Klant Contact Centrum van Star-shl:
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.30 uur
via telefoonnummer 088 - 020 95 55



Verwijzen van huisarts naar optometrist
voor eerstelijns oogonderzoek

Patiënt (> 10 jaar) met oogheelkundige klacht

Geen spoed: behandeling door huisarts?

Diagnostiek en behandeling in de 1e lijn 
te verwachten én ingangsklacht:
>  Geleidelijke visusdaling
>  Screening glaucoom / verhoogde oogdruk
>  Complexe refractiestoornis of complexe 

meting
>  Therapieresistente rode, geïrriteerde of 

droge ogen 
>  Flitsen en/of vlekken > 4 weken bestaand

Verwijs naar optometrist Star-shl

Huisarts verwijst in afstemming met de 
patiënt via ZorgDomein of het papieren 
aanvraagformulier naar de optometrist van 
Star-shl: een heldere vraagstelling inclusief 
de vereiste voorinformatie.

Onderzoek door optometrist en even-
tuele instructies aan patiënt

Spoed: optometrist belt huisarts.
Geen spoed: schriftelijke verslaglegging 
volgt (binnen 2 werkdagen na consult).

Vervolgafspraak huisarts o.b.v. de 
uitslag van toegevoegde waarde?

Spoed: behandeling door huisarts?

Opticiën

Verwijs naar oogarts

Spoed: huisarts belt met oogarts.

Geen spoed: huisarts verwijst naar oogarts 
via ZorgDomein.

Patiënt gaat voor vervolg consult naar 
huisarts

Consult/telefonisch consult > verder beleid 
door huisarts

Vervolg?

Einde behandeling

Huisarts verwijst 
naar oogarts, 

meldt in verwijs-
brief dat patiënt 
is gezien door 
optometrist bij 

Star-shl en voegt 
verslag optome-

trist bij.

Huisarts 
start de 

behandeling.

Huisarts onderzoekt patiënt met oogheelkundige klacht 
conform NHG-standaard “het rode oog en/of visusklachten”.

Is er sprake van alléén refractieafwijking? ja

ja

ja

ja

ja
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nee

nee

nee

nee


