
AANVRAAG FORMULIER 

Algemene info  

Naam formulier X02 - Ooglidcorrectie 

 

START VRAGENLIJST 
 

1. Is er sprake van laagstand van de wenkbrauw onder de orbitarand? 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 
 

 

2. Is er sprake van een functionele gezichtsveldbeperking met een verticale lidspleet < 7 mm?   
 
(Infoknop: Er wordt gesproken van een functionele gezichtsveldbeperking bij een verticale lidspleet van 7 
mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van het bovenooglid, van de 
overhangende huidplooi of van de overhangende wenkbrauw 1 mm boven het centrum van de pupil 
hangt of lager.) 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 
 

 

3. Geeft u a.u.b. een omschrijving van de klachten/aandoening: 

Tekstvak 

 
 

4. Wat is de reden van de aangevraagde correctie? 

Checkbox 

A Dermatochalasis van de bovenoogleden 
B Ptosis van de bovenoogleden 
C Anders 
 

 

5. Geeft u a.u.b. een omschrijving van de klachten/aandoening: 

Tekstvak 

 

 

6. Is er sprake van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige aandoening waardoor er 
sprake is van een verlamming of verslapping van de bovenoogleden? 
  
(Infoknop: Voor verlamming of verslapping als gevolg van een aangeboren afwijking of een bij de 
geboorte aanwezige chronische aandoening geldt niet de eis dat er ook sprake moet zijn van een 
gezichtsveldbeperking.) 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 

 

 



 

 

7. Is er sprake van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verslapte of verlamde 
bovenoogleden?  
 

Het moet gaan om een gezichtsveldbeperking die tot belemmeringen in het dagelijks functioneren 
leidt. Subjectieve klachten alleen, zoals vermoeide ogen, druk op de ogen, hoofdpijn of er vermoeid 
uitzien, zijn onvoldoende reden/aanwijzing om te kunnen spreken van een gezichtsveldbeperking. 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 

 

8. Bij enkele zorgverzekeraars is wellicht een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. 
Vraagt u deze machtiging aan voor een verzekerde van VGZ of ONVZ (of hun labels zoals onder de 
informatieknop rechts)?  
 

(Infoknop: Labels ONVZ: Vvaa en PNOZorg, labels VGZ: VGZ, IZZ, IZA, Univé en UMC) 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 

 

9. Is er sprake van een situatie waarbij de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1 
mm of lager boven het centrum van de pupil hangt?  
 
Anders gezegd: de afstand tussen (de onderrand van) de overhang en het centrum van de pupil is 1 mm 
of minder. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen 
recht vooruit kijkt (dus gemeten in de primaire stand). 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 

 

10. Wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking, kunt u ook jeugdfoto’s meesturen (indien er 
sprake is van een verworven aandoening dan is het meesturen van foto’s conform afspraak niet 
noodzakelijk). Voor VGZ en ONVZ is er wellicht een vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende 
verzekering. U kunt hiervoor de foto’s uploaden waarna zij zullen bekijken óf er dekking bestaat en of 
er voldaan wordt aan de voorwaarden van de aanvullende verzekering. 

Uploadfunctie 

 

 

11. Is er sprake van een situatie waarbij de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 
1 mm of lager boven het centrum van de pupil hangt?  
 

Anders gezegd: de afstand tussen (de onderrand van) de overhang en het centrum van de pupil is 1 mm 
of minder. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen 
recht vooruit kijkt (dus gemeten in de primaire stand). 

Radiobutton 

A Ja 
B Nee 

 



12. Wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking, kunt u  ook jeugdfoto’s meesturen (indien er 
sprake is van een verworven aandoening dan is het meesturen van foto’s conform afspraak niet 
noodzakelijk). 

Uploadfunctie 

 

 

 

EINDE VRAGENLIJST 


