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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Tussen 5-7 weken na de geboorte wordt uw baby gecontroleerd op ROP 
door de oogarts.
Er is een afspraak gemaakt op de polikliniek Oogheelkunde voor een
oogscreening van uw baby. In deze folder kunt u informatie vinden over het
oogonderzoek en over de gang van zaken. Voor overige vragen kunt u ons
bellen.

Prematuren Retinopathie
Retinopathy of prematurity  (ROP) betekent ‘netvliesafwijking bij te vroeg 
geborenen’. Het is een oogziekte die alleen bij veel te vroeg geboren
baby’s voorkomt.
Dit komt omdat te vroeg geborenen nog ‘onrijpe’ bloedvaten in het netvlies
hebben. Deze bloedvaten kunnen uitgroeien tot afwijkende bloedvaten.
De afwijkende bloedvaten kunnen aan het netvlies gaan trekken waardoor
het netvlies plaatselijke of geheel kan loslaten.
Een korte zwangerschapsduur, een laag geboortegewicht en het toedienen
van hoge concentratie zuurstof zijn van invloed op de mate van ROP.

Voor meer informatie:                                                                                                    
www.oogartsen.nl/oogartsen/glasvocht_netvlies/prematuren_
retinopathie_rop/

Het onderzoek
Voor het onderzoek krijgt uw baby oogdruppels toegediend. De 
oogdruppels
moeten 30 minuten inwerken zodat de pupil wijd kan worden waardoor het
netvlies met de oogspiegel goed kan worden bekeken. De oogarts plaatst
een ooglidhouder in het oog waardoor uw kind niet meer kan knipperen.
De oogarts kijkt hoe de vaten zijn gegroeid en beoordeelt of er sprake is van
een vaatgroei.
Uw baby kan misschien gaan huilen maar dit komt door het gebruikte licht.
Het licht is niet schadelijk en het onderzoek is niet gevaarlijk of pijnlijk voor
uw baby.
Meld u zich 30 minuten voor het onderzoek op de afgesproken tijd bij de
aanmeldzuil van de polikliniek Oogheelkunde op de eerste verdieping
routenummer 10.
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Vervolgafspraken
Eventuele vervolgafspraken zijn afhankelijk van de bevindingen bij het
oogspiegelonderzoek. De controles zullen plaatsvinden tot er geen risico op 
ROP meer is.

Tot slot
Mocht u verhinderd zijn om uw afspraak voor het onderzoek na te komen,
wordt u verzocht dit door te geven aan de polikliniek Oogheelkunde:
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur
T 010 297 53 80

Wij proberen dan op korte termijn een nieuwe afspraak met u te maken
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