
Welkom in het OMC Zaandam

Op bezoek bij de oogarts

Kent u het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam? 
Gevestigd in de voormalige brandweerkazerne aan de
H.Gerhardstraat 10 (híervoor de Bonifatiusschool), biedt het 
OMC Zaandam onderdak aan een keur aan oogspecialisten. 
Zes oogartsen met  een eigen operatiekamer voor staar-
operaties en hoornvliestransplantaties, tal van deskundigen 
op optisch gebied waaronder optometristen, orthoptisten 
en contactlensspecialisten. 

Het centrum heeft ruime openingstijden (zes dagen per 
week, inclusief twee avonden), een eigen parkeerterrein en 
is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of de 
eigen auto. 

In deze brochure laten wij u graag even nader kennis maken met de verschillende disciplines binnen het 
Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam.

Op verwijzing van uw huisarts kunt u een af-
spraak maken bij één van de oogartsen van het 
Oogheelkundig medisch Centrum Zaandam. Ie-
der van de zes oogartsen in ons centrum heeft 
een ruime praktijkervaring opgebouwd in een 
ziekenhuis. Medisch directeur dr. Michel Zaal is 
landelijk expert op het gebied van staaropera-
ties en hoornvliestransplantaties. 
In de eigen, moderne operatiekamer worden ie-
dere week tal van patiënten met staar succesvol 
behandeld. 

Zeker bij twijfel over de conditie van uw ogen,  is het verstandig om een afspraak te maken bij het OMC 
Zaandam, met een verwijzing van uw huisarts of optometrist.  

Oogoperaties in eigen O.K.
Staaroperatie
Het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam heeft de beschikking over een eigen, moderne operatieka-
mer.  Wekelijks worden hier tal van staaroperaties uitgevoerd door drie oogartsen met een grote ervaring op 
dit gebied. Er wordt gebruik gemaakt van een zeer effectieve druppelverdoving, zodat de operaties volledig 
pijnloos uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk aspect hierbij is de individuele aandacht, waardoor de in-
greep in een ontspannen sfeer kan plaats vinden. Dankzij de huidige operatietechnieken kunnen patiënten 
veilig geholpen worden met een zeer laag risico op complicaties.

Low-Vision: 
hulp bij beperkt zicht
De term Low-Vision heeft te maken met een sterk beperkt gezichtsvermogen. Wanneer uw zicht onvol-
doende is om de dagelijkse dingen te kunnen doen, kunt u bij het OMC Zaandam terecht bij de Low-Vision 
expert. Hij kan samen met u zoeken naar de beste oplossing om uw zicht te verbeteren.

Speciale verrekijkerbrillen, lichtwerende en contrastverho-
gende  brillen, beschermende en corrigerende contactlenzen 
en diverse technische hulpmiddelen zoals een leesloep of 
andere beeldvergrotende apparaten, kunnen het leven weer 
een stuk aangenamer maken. Veelal worden dergelijke spe-
ciale aanpassingen geheel of voor een groot deel vergoed 
door uw zorgverzekeraar.
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Hoornvliestransplantatie
Bij een hoornvliesoperatie krijgt de patiënt een donor 
hoornvlies ter vervanging van het eigen beschadigde of 
verouderde oogweefsel. Ook deze ingreep wordt binnen 
het OMC Zaandam meestal onder plaatselijke verdoving 
met succes uitgevoerd. 

Meer informatie over staaroperaties kunt u vinden op 
onze website: www.omczaandam.nl. Onder het menukopje 
‘Oogzorg / Oogheelkunde’ en onder ‘Media’, kunt u meer 
lezen over de behandeling en kunt u onze informatiefolder 
bekijken en downloaden.



De juiste contactlens: 
               een specialisme apart
Contactlenzen zijn er in talloze variaties. Harde en 
zachte, zuurstofdoorlatende soorten, verkrijgbaar 
in allerlei vormen en sterktes. De meeste mensen 
kiezen contactlenzen in plaats van de bril, maar 
ze kunnen ook toegepast worden op medische 
indicatie. Bijvoorbeeld bij moeilijk behandelbare 
vormen van droge ogen, onregelmatig gevormde 
hoornvliezen of een sterke brekingsafwijking van 
het oog.

Het vakkundig aanmeten van contactlenzen is een 
specialisme op zich en vereist een nauwe samenwerking met de oogarts. De contactlensspecialisten in het 
OMC Zaandam richten zich vooral op aanpassingen op medische indicatie. Na een gedetailleerd oogon-
derzoek, wordt een lens geselecteerd die de oogafwijking optimaal corrigeert. Zorg voor veiligheid voor 
het oog en comfort zijn hierbij belangrijke gegevens. Op deze manier bent u altijd verzekerd van de beste 
oogzorg en de juiste contactlens. 

Even meekijken bij de orthoptist
Weet u wat een orthoptist doet? 
Deze para-medische specialist onderzoekt de 
ontwikkeling van het zien bij kinderen en con-
troleert op eventuele afwijkingen aan het oog. 
Denk hierbij aan oogaandoeningen als scheel-
zien, een lui oog of dubbelzien. In nauwe sa-
menwerking met de oogarts van het OMC 
Zaandam geeft de orthoptist advies over een 
eventuele behandeling. Ook bij volwassenen 
met een stoornis van de oogsamenwerking, kan 
de orthoptist hulp bieden. 

Bekijk het introductiefi lmpje ‘Orthoptie in beeld’ 
via onze website: www.omczaandam.nl/media-
theek.

Op afspraak (met verwijzing van uw huisarts) kunt u 6 dagen per week terecht bij het OMC Zaan-
dam via tel.: 075- 614 06 62. Van maandag tot en met zaterdag, plús op de dinsdag- en donderdag-
avond. Mede hierdoor hebben wij korte wachttijden. Bij spoedgevallen en dus op verwijzing van uw 
huisarts of de huisartsenpost, kunt u veelal direct terecht, ook buiten de openingstijden. 

Ooglidcorrecties

Waar vindt u het OMC Zaandam?
Het OMC Zaandam is gevestigd in de voormalige brandweerkazerne aan de Gerhardstraat 10 in Zaan-
dam. De wat oudere Zaankanters (en met name Zaandammers) kennen het pand wellicht nog als de 
vroegere Bonifatiusschool, ooit ontworpen door de bekende architect Simon van Sante. Op het kaartje 
hieronder ziet u de route die u kunt rijden met de eigen auto. Het OMC heeft een eigen (betaald) par-
keerterrein voor patiënten. 

Als u met het openbaar vervoer reist, kunt u vanaf station Zaandam bus 63, 64, 392 of 394 nemen. U 
stapt uit bij halte Peperstraat. Komt u met de bus vanaf Amsterdam Centraal-Station, dan neemt u bus 
391, 392 of 394 en stapt u uit bij halte Mennistenerf.

Vanaf station Amsterdam-Sloterdijk neemt 
u bus 64 en stapt u in Zaandam uit bij halte 
Peperstraat.

Navigeren naar het OMC Zaandam
Het is gebleken dat in sommige navigatie-
systemen het ingevoerde adres H. Gerhard-
straat 10 in Zaandam u niet exact bij ons 
Oogheelkundig Medisch Centrum brengt. 
In dit geval kunt u voor de zekerheid beter 
het adres Bloemgracht (bijv. nr. 72) invoe-
ren. Dit brengt u dan beslist bij ons voor de 
deur.

Bij het OMC Zaandam kunt u ook terecht voor verschillende soorten ooglidcorrecties.
Wanneer er sprake is van een hangend bovenooglid, tranende ogen of een sterk verslapt onderooglid, 
dan kan de oogarts u helpen met een kleine operatieve ingreep. Medisch noodzakelijke ingrepen worden 
vrijwel zonder uitzondering vergoed door uw verzekeraar. Voor cosmetische ooglidcorrecties moet u de 
kosten mogelijk zelf betalen.
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