Oogheelkunde

Het Low Vision & Revalidatie
spreekuur

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Low Vision & Revalidatie spreekuur

Uw oogarts heeft u doorverwezen naar het Low Vision &
Revalidatie spreekuur. Met de assistente van de polikliniek
Oogheelkunde hebt u hiervoor een afspraak gemaakt.
Uw afspraak voor dit spreekuur duurt ongeveer 45 minuten
en bestaat bestaat uit 2 delen:
• Een Low Vision onderzoek door Ergra Low Vision.
• Een gesprek over uw slechtziendheid met een
revalidatiespecialist van Visio.
Het Low Vision onderzoek
Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of een speciale bril
en/of hulpmiddel u helpt om dingen te blijven doen of
weer te gaan doen. Zo kunt u misschien met een handloep
de etiketten in de supermarkt weer goed lezen of met
een speciaal voor u op maat gemaakte telescoopbril de
ondertiteling op televisie weer goed lezen.
Meer informatie over Ergra Low Vision vindt u op

www.ikwilbeterzien.nl

Gesprek met de revalidatiespecialist
Slechtzienheid kan alledaagse activiteiten, zoals de krant
lezen, televisie kijken of werken minder vanzelfsprekend
maken. Misschien hebt u vragen over hoe u bepaalde dingen
nog wel kunt blijven doen of wilt u voorbereid zijn op wat u
nog te wachten staat? Hierover kunt u tijdens het spreekuur
advies krijgen.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de
brillen, loepen, loep- en zonnebrillen die u nu gebruikt, mee
te nemen.
We adviseren u om uw partner of een ander vertrouwd
persoon mee te nemen naar het gesprek, omdat u veel
informatie krijgt. Samen hoort en onthoudt u meer en stelt u
misschien meer of andere vragen.
Meer informatie over Koninklijke Visio vindt u op

www.visio.org

Tenslotte

Hebt u nog vragen? U kunt deze het beste stellen aan uw

oogarts.

U kunt ook bellen met de polikliniek Oogheelkunde.
De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 08:30 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 81 53. Volg het keuzemenu.
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