
 
 

 
 

 
 

 

Dagcurve oogdrukmeting 

 
In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak voor een dagcurve meting van uw oogdruk op de 
poli Oogheelkunde. In deze folder kunt u nog eens rustig lezen wat dit onderzoek inhoudt. 
 
Waarom een dagcurve? 

Bij iedereen kan de oogdruk enigszins variëren gedurende de dag. In geval van glaucoom kunnen deze 
variaties groter zijn. Dit kan schadelijk zijn voor het oog. Een enkele meting geeft geen goed beeld en is dus 
niet voldoende om te bepalen of (aanvullende) behandeling nodig is. Ook kan er een verschil zijn tussen het 
linker en het rechter oog. 
 
Om vast te stellen of er bij u sprake is van een te grote variatie in de oogdruk, willen we graag op één dag 
meerdere keren uw oogdruk meten en registreren. 
 
Voorbereiding van het onderzoek 

Gebruikt u oogdruppels, dan is het van belang dat u op de dag van het onderzoek beide ogen ‘s morgens 
druppelt. Deze druppels moet u ook meenemen naar het ziekenhuis. 
 
Dagcurve 

Voorafgaand aan iedere meting worden uw beide ogen gedruppeld met verdovingsdruppels. Dit kan kort 
een prikkelend gevoel geven. Hierna meet de technisch oogheelkundig assistent de oogdruk in beide ogen 
met een apparaatje dat tegen uw oog komt. 
 
De oogdruk wordt gemeten op vier tijdstippen: 
 08:30 uur 
 11:00 uur 
 14:00 uur 
 16:00 uur 
 
Duur 

Elke oogdrukmeting duurt maar enkele minuten. 
 
U bent tussen de metingen door vrij om te doen wat u wilt. Zorg er wel voor dat u op de genoemde 
tijdstippen steeds weer aanwezig bent op de poli oogheelkunde. 
 
Mogelijke bijwerkingen of complicaties 

Er zijn geen mogelijke bijwerkingen of complicaties bekend. 
 
De uitslag 

De oogarts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek tijdens uw vervolgafspraak of geeft de uitslag 
telefonisch door. 
 
Verhindering 

Mocht u verhinderd zijn, laat het ons dan tijdig weten. 
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Vragen 

Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend oogarts of aan één van onze andere 
medewerkers. 
 
Telefoonnummers 
Poli oogheelkunde    (0475) 38 22 19 
Vervoersservice    (0475) 38 23 10 
 
Oogartsen 
Mw. M. van Bastelaar-Bos 
J.M.G.C. Bonnemaijer 
Mw D.W.J.K. Cals  
D.E.J. Takkenberg 
R.C.J. Vernimmen 
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