
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak maken polikliniek oogheelkunde 
Als u een afspraak maakt bij de polikliniek oogheelkunde heeft 
u altijd een verwijzing nodig. Dit kan een verwijzing zijn van de 
huisarts, een specialist of optometrist. Een eerste afspraak 
wordt gemaakt bij een oogarts, optometrist of orthoptist, 
afhankelijk van de reden van verwijzing. 
 
BELANGRIJK: 
U dient er altijd rekening mee te houden dat u gedruppeld 
kunt worden. Dit houdt in dat u niet met eigen vervoer naar 
huis kunt rijden omdat u een aantal uren slechter ziet. 
 
Aan de hand van uw klachten wordt bepaald of er nog verdere 
onderzoeken moeten gebeuren. Een aantal onderzoeken 
kunnen meteen gebeuren waardoor het kan zijn dat uw 
bezoek aan onze polikliniek wat langere tijd in beslag neemt. 
Een bezoek aan de oogarts kan al gauw twee uur duren. 
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Registratie 
Als u nog niet bekend bent in het Elkerliek ziekenhuis, dient u zich eerst te laten 
registreren bij de receptie in de centrale hal. 
Hiervoor heeft u nodig: 
● een geldig legitimatiebewijs  
● de zorgpas  

 
Aanmelden op de polikliniek 
● Locatie Helmond 

Op de polikliniek oogheelkunde in Helmond wordt gewerkt met twee balies, de 
zogenaamde front- en backoffice. Het aanmelden doet u bij de aanmeldbalie, ook 
wel de frontoffice genoemd. Deze bevindt zich in de centrale hal tegenover de 
receptie. Als u bent aangemeld wordt u verwezen naar de polikliniek. De deuren 
op de polikliniek zijn genummerd. Het is de bedoeling dat u, met het gekregen 
deurnummer, op de polikliniek in de wachtruimte plaatsneemt. U wordt op naam 
binnengeroepen. 
 

● Locatie Deurne 
Op de polikliniek oogheelkunde in Deurne mag u zich aanmelden bij  de 
aanmeldbalie op de polikliniek oogheelkunde zelf. Als u bent aangemeld mag u in 
de wachtruimte plaatsnemen en wordt u op naam binnengeroepen. 

 
Tot slot 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de 
polikliniek oogheelkunde. Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u 
contact opnemen met beide locaties van het Elkerliek ziekenhuis. Wel dient u hierbij 
rekening te houden met een mogelijke wachttijd. 
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Polikliniek oogartsen 
Locatie Deurne 
 T: 0493-32 89 12 
Locatie Helmond 
 T: 0492-59 59 52 
 
Secretariaat oogartsen 
 T: 0492-59 58 58 
 E: oogartsen@elkerliek.nl 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 

 


