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U ontvangt deze informatie, omdat uw (huis)arts bij u een diabetes -oogcontrole wil laten uitvoeren. In deze folder leest u hoe wij 
deze controle uitvoeren. 

 
Het onderzoek 
Als gevolg van diabetes mellitus (suikerziekte) kunnen beschadigingen optreden aan het netvlies van uw oog. Door regelmatig uw 
ogen te controleren, kunnen wij schadelijke afwijkingen tijdig ontdekken en zo nodig behandelen. 
Onze medewerk(st)er bloedafname maakt in opdracht van uw (huis)arts foto’s van uw netvlies (fundusfotografie).  

 

Waarschuwing 
Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat u oogdruppels krijgt die de oogpupil verwijden.  
Deze oogdruppels zorgen ervoor dat u mogelijk enige tijd wazig ziet. Wij adviseren u dan ook om niet zelf auto te rijden en 
een zonnebril  mee te nemen. Helaas kunnen wij uw ogen niet druppelen wanneer u lenzen in heeft. Neem voor het 
onderzoek uw lenzendoosje en bril  mee, dan kunt u uw lenzen voor het onderzoek uitdoen. 

Afspraak maken 
Dit onderzoek kan alleen op afspraak uitgevoerd worden indien u een verwijsbrief heeft van uw (huis)arts.  
Maak een afspraak door te bellen naar 088 260 4000.  
Tijdens het maken van uw afspraak kunt u een voorkeur voor de locatie en het dagdeel aangeven.  
Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft voor het maken van uw afspraak:  
- uw geboortenaam 
- uw geboortedatum  
- uw adresgegevens  
- uw verzekeringsnummer  
- de naam van de aanvragend (huis)arts  
Heeft u een verwijsbrief via ZorgDomein? Vermeld uw afspraaknummer.  
 
U krijgt een afspraakbevestiging en een informatiefolder over de diabetes-oogcontrole per post thuisgestuurd. 

 

Wat neemt u mee? 
Na het maken van een afspraak, ontvangt u een bevestiging per email. In deze bevestigingsmail leest u wat u mee moet nemen na ar 
uw afspraak. 

Daarnaast zijn er een aantal items die u altijd bij u moet hebben als u één van onze locaties bezoekt. 
- Een verwijsbrief*  
- Een geldig legitimatiebewijs  
- Uw verzekeringspas  

Als u één van de items niet meeneemt kunnen wij u helaas niet helpen. U dient dan een nieuwe afspraak te maken.  
Lees meer informatie op https://rhmdc.nl/wat-moet-ik-meenemen.  
 

* Voor deze afspraak moet u een papieren verwijsbrief meebrengen naar uw onderzoek. Deze brief ontvangt u van uw arts; bij uw 
bezoek of per e-mail. 
Als uw arts deze brief gemaild heeft, moet u dit zelf uitprinten en meenemen naar uw afspraak.  
 

De uitslag 
De fundusfoto’s gaan naar een optometrist. De optometrist beoordeelt de foto’s en stuurt de uitslag naar uw (huis)arts. Uw (huis)arts 
bespreekt de foto’s met u. RHMDC geeft geen uitslagen door aan patiënten. 

 
Contactinformatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van RHMDC op 
telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar.  
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