Aandoening

Hoofdpijnklachten of leesproblemen
bij kinderen
Hoofdpijn is een klacht waar vele oorzaken voor kunnen zijn.
Hoofdpijn die een oogheelkundige oorzaak heeft, ontstaat vaak in de loop van de dag, na lang lezen of werken met een beeldscherm.
Meestal zit de pijn boven de ogen of bij de slapen. Hoofdpijn kan veroorzaakt worden door minder zien of een verminderde
samenwerking tussen de ogen. Ook leesproblemen kunnen veroorzaakt worden door een oogheelkundig probleem.

Onderzoeken
De orthoptist en oogarts doen een orthoptisch onderzoek om vast te stellen of er een oogheelkundige oorzaak is voor de klachten van
uw kind.

Orthoptisch onderzoek bij kinderen
Bij een orthoptisch onderzoek kijkt de orthoptist naar de samenwerking tussen de ogen, de oogstand en de oogbewegingen.
Dit gebeurt vaak op een leuke manier, met poppetjes of een lampje. Daarna wordt de gezichtsscherpte van beide ogen afzonderlijk
bepaald.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/orthoptisch-onderzoek-bij-kinderen

Behandelingen
Als er een oogheelkundige oorzaak is voor de klachten van uw kind, zijn er verschillende behandelingen mogelijk.
De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril, het geven van oogspieroefeningen of een operatie aan de oogspieren
om de oogstand te corrigeren.

Oogspieroperatie vanwege scheelzien bij kinderen
Bij een oogspieroperatie wordt het oog weer ‘rechtgezet’.
Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is
belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind
komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.
Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind
hierbij goed te begeleiden.
Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u
hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u.
Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan
verwerken. Als uw kind weet wat hem of haar te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/oogspieroperatie-vanwege-scheelzien-bij-kinderen

Poliklinieken en afdelingen
Oogheelkunde
Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde

Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind
optreden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde
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