
Oog onderzoek bij  
diabetes mellitus

Schema oogonderzoek (fundus)
U heeft diabetes. Uw huisarts 
of praktijkondersteuner 
(POH) bepaalt of u dit jaar 
oogonderzoek nodig heeft

U bespreekt met de POH of u voor 
dit onderzoek naar Camps Optiek 
of het Maasziekenhuis gaat

Camps Optiek
U belt zelf om een afspraak te 
maken (zie telefoonnummer 
andere zijde)

Maasziekenhuis
Er wordt contact met u 
opgenomen om een afspraak te 
maken

De POH meldt u digitaal aan

Afspraak maken

Oogonderzoek: er wordt een foto 
gemaakt

De optometrist beoordeelt de 
foto en geeft de uitslag binnen 
2 weken door aan de huisarts



1  Waarom kunnen mensen met diabetes mellitus oogproblemen 
krijgen?

 Diabetes mellitus betekent dat het suikergehalte in uw bloed 
soms te hoog of te laag is. Hierdoor kunt u wazig of vlekkerig zien, 
of een oogontsteking krijgen. Dit kan tijdelijk zijn. Wanneer het 
suikergehalte in uw bloed langere tijd te hoog is, kunnen de kleine 
bloedvaatjes in uw netvlies beschadigen. Dit heet retinopathie. 
Deze schade is blijvend en zorgt ervoor dat u minder goed ziet.

 
2  Waarom krijgen mensen met diabetes oogonderzoek?
 U merkt het niet altijd als de bloedvaatjes in uw netvlies 

beschadigen. Door uw ogen te laten onderzoeken, weet u dat er 
een beschadiging is. Zo kan het behandeld worden en kan ergere 
schade voorkomen worden. Vertel het altijd aan uw huisarts als u 
minder scherp ziet of pijn heeft.

3  Wie verzorgt het oogonderzoek?
 De praktijkondersteuner (POH) van uw huisarts bepaalt of u 

oogonderzoek nodig heeft. Zij meldt u aan bij de optometrist.  
Een optometrist is speciaal opgeleid om de gezondheid van ogen 
te onderzoeken 

4 Wilt u een gemaakte afspraak veranderen?  
Doe dit dan minimaal 24 uur voor de afspraak. Gebruik hiervoor 
de telefoonnummers van Camps die hiernaast staan. Voor het 
Maasziekenhuis belt u hiervoor met 0485 84 53 70.

5 Wat gebeurt er bij het oogonderzoek?
 Het onderzoek bestaat uit het maken van foto’s van uw netvlies. 

Dit noemen we een fundusfoto. Soms krijgt u hierbij oogdruppels in 
uw oog. De optometrist bekijkt deze foto’s en bepaalt of er verder 
iets moet gebeuren. 

6 Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?
 Zijn er geen veranderingen te zien op het netvlies? Dan krijgt u 

na 2 jaar weer een onderzoek. Zijn er 2 keer achter elkaar geen 
afwijkingen te zien? Dan kunt u uw ogen na 3 jaar weer laten 
controleren. Als er wel veranderingen te zien zijn op de foto’s, 
wordt er contact met u opgenomen voor verder onderzoek. 

7  Wordt oogonderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar?
 Ja, het oogonderzoek is een vast onderdeel van de zorg voor 

mensen met diabetes. De kosten van het oogonderzoek worden 
vergoed door uw zorgverzekeraar. Ze gaan niet van uw eigen risico 
af. Let op: oogonderzoek wordt alleen vergoed als uw POH  
u digitaal aanmeldt. 

Meest gestelde vragen over oogonderzoek  
bij diabetes mellitus

Camps Optiek Boxmeer
Steenstraat 120
5831 JJ Boxmeer

Camps Optiek Venray
Grotestraat 48
5801 BH Venray

Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen

Neem zelf contact op om 
een afspraak te maken:
T 0485 57 18 12

Neem zelf contact op om 
een afspraak te maken:
T 0478 58 24 09

Het Maasziekenhuis 
neemt telefonisch contact 
met u op.

U bent aangemeld bij:

Informatie over diabetes mellitus en oogonderzoek is ook te vinden 
op www.thuisarts.nl. U kunt hiervoor deze QR code scannen met de 
camera van uw mobiele telefoon.


