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U heeft met uw orthoptist een afspraak gemaakt voor een Prisma Adaptatie Test (PAT). Met deze test
kan de maximale scheelzienshoek bepaald worden en een simulatie gemaakt worden van de oogstand
na een eventuele scheelziensoperatie.

Tijdens het onderzoek
U of uw kind komt de orthoptiekamer binnen met de oogpleister op, waarna de orthoptist de
oogpleister eraf haalt. De orthoptist meet de scheelzienshoek op twee afstanden en corrigeert de
scheelzienshoek door middel van prisma’s. Deze prisma’s worden op de bril geplakt of als u geen bril
heeft op een aanwezig montuur zonder sterkte. U wordt dan gevraagd om ongeveer 15 minuten in de
wachtkamer plaats te nemen. Het is belangrijk dat u goed door de bril heen blijft kijken. Daarna wordt
u weer binnen geroepen, de orthoptist kijkt of de scheelzienshoek is veranderd en of er sprake is van
dubbelzien. Als de scheelzienshoek is veranderd, wordt er een andere prisma op de bril geplakt. Dit
wordt enkele malen herhaald.
Houdt u er rekening mee dat dit onderzoek de hele ochtend of middag kan duren. Van tevoren is niet
te bepalen hoe lang het onderzoek duurt.

Na het onderzoek
Uw orthoptist bespreekt na dit onderzoek met u de mogelijkheden van een eventuele
scheelziensoperatie.

Verzetten van de afspraak

Als u op de afgesproken datum verhinderd bent, neem dan contact op met uw orthoptist. In verband
met de extra tijd die voor dit onderzoek is gereserveerd kan de polikliniek medewerker deze afspraak
niet verzetten. Het inplannen van een Prisma Adaptatie Test kan niet op korte termijn, u moet tijdig uw
afspraak af zeggen of te verzetten.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met uw orthoptist via polikliniek
oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 22 100 00
(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28
Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B
Locatie ETZ Waalwijk
Route 43

Wel/niet opplakken oogpleister
Datum + tijd opplakken oogpleister: ……………………………uur
□ rechteroog
□ linkeroog
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