
Als bezoeker van het OMC Zaandam heeft u waarschijnlijk een afspraak met één van de oogartsen of wellicht 
met de contactlens- of de low-visionspecialist. Maar aan welke disciplines biedt het OMC nu allemaal onder-
dak? Even een korte opfrisser...

- Oogartsen
De diverse oogartsen in het OMC hebben ieder zo hun eigen specialisme. Zo heeft Medisch directeur Michel 
Zaal zich met name toegelegd op staaroperaties en hoornvliestransplantaties en is hij een landelijke vraag-
baak op het terrein van droge ogen en cornea-aandoeningen. Maar ook de andere oogartsen in ons centrum 
hebben ieder hun eigen specialisme, bijvoorbeeld ooglidcorrecties of de behandeling van macula degeneratie. 

- Plastische chirurgie
Een nieuw specialisme in het OMC. Voor medisch noodzakelijke én cosmetische ingrepen. Bijvoorbeeld 
voor ooglidcorrecties of het verwijderen van ontsierende of verdachte huidaandoeningen rond de ogen. 
Maar ook voor botox-injecties en cosmetische correcties in het aangezicht.  

- Orthoptisten
Bij een verstoring van de samenwerking tussen beide ogen (veelal bij kinderen) is een bezoek aan de orthoptist 
noodzakelijk. Denkt u hierbij aan een lui oog, een oogsterkte afwijking of een onderliggende oogafwijking. De 
orthoptisten van het OMC testen de oogsamenwerking bij kinderen op een speelse manier.

- Low-vision experts
De term low-vision verklaart al enigszins het specialisme: mensen helpen met een zeer beperkt gezichtsver-
mogen. Er zijn voor deze groep patiënten diverse optische hulpmiddelen beschikbaar om het uiterste uit het 
gezichtsvermogen te halen. Binnen het OMC is algemeen directeur Mark Jongsma dé expert op dit gebied.

- Contactlensspecialisten
In nauwe samenwerking met de oogartsen in het OMC, richten onze contactlensspecialisten zich op het aan-
passen van medische contactlenzen. Bijvoorbeeld scleralenzen, bandagelenzen en diverse andere speciale 
contactlenzen. Natuurlijk kunt u ook terecht voor ‘gewone’ contactlenzen, verkrijgbaar in alle sterktes en 
soorten (o.a. multifocaal).

- Gespecialiseerde oogmetingen
Het OMC Zaandam heeft de beschikking over diverse geavanceerde meetapparaten om het oog op tal 
van manieren door te meten. Onmisbare hulpmiddelen voor een juiste diagnosestelling. 

- Wetenschappelijk onderzoek
Het OMC Zaandam hecht groot belang aan onderzoek om oorzaken en behandeling van verschillende 
oogaandoeningen in kaart te brengen. Met name op het gebied van hoornvlies-afwijkingen is een team van 
onderzoekers actief. Maar ook een lastige aandoening als droge ogen vereist nog veel onderzoek om nieuwe 
behandelingen te ontwikkelen.
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