Oogkliniek
Oog op Zuid

Open ogen voor betere zorg

Welkom.

Korte wachttijden

Wat is Oog op Zuid?

Oogkliniek ‘Oog op Zuid’ is gevestigd aan de Herenwaard 40 in
Rotterdam IJsselmonde en voorziet in een breed aanbod van oogheelkundige zorg. Oog op Zuid is opgericht door 8 oogartsen, allen
werkzaam in de nabijgelegen ziekenhuizen. De oogartsen zijn allround,
ervaren medisch specialisten en leveren samen met een (para)
medisch team hoogwaardige zorg aan patiënten.

Patiënt centraal
Wij hebben als doel om de Oogheelkundige zorg toegankelijk en
efficiënter te maken. Op deze wijze kan de geboden zorg verder
geoptimaliseerd worden. Wij houden van korte lijnen, een open dialoog
en heldere communicatie. Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en nieuwe
patiënten kunnen bij ons altijd snel terecht.

Aanbod zorgbehandelingen
Simplify

Care

Open

Wij leveren
efficiënte zorg en
hebben een korte
toegangstijd.
Jong en oud
kunnen bij ons
altijd snel terecht.

Wij leveren zorg
op een hoog niveau,
volgen de laatste
ontwikkelingen
en gebruiken
de modernste
apparatuur.

Wij houden van
een open dialoog
en van heldere
communicatie,
zijn klantgericht
en makkelijk
bereikbaar.

Simplify

Care

Open

Het Zelfstandig Behandel Centrum is gelegen naast het Winkelcentrum
Keizerswaard en beschikt over 1600 m2 vloeroppervlak. In deze modern
ingerichte kliniek bevindt zich op de begane grond een inpandig gelegen
operatiecomplex en op de eerste verdieping een grote polikliniek.

Welke oogheelkundige zorg biedt Oog op Zuid?
Wij bieden patiënten een breed palet aan oogheelkundige zorg,
waaronder cataractchirurgie (staaroperaties) met premiumlenzen. Wij
voorzien niet in netvlies- en cornea chirurgie.
•
•
•
•
•
•

Staar (cataract)
Maculadegeneratie
Glaucoom
Diabetes screening
Acute oogzorg
Ooglidoperaties

• Kinderoogheelkunde
• Scheelzien (strabismus)
• Behandeling van toenemende
bijziendheid (myopie)
• CBR-keuringen

Behandelend oogartsen
Mw. J.G.M. van Beek, Dhr. W. Maat, Dhr. L.J. Noordzij,
Mw. S. Tabak, Mw. E. van Campen-Molenaar, Mw. M.C.J. van Bree,
Dhr. L.P. Ramp, Mw. J.A.F.M. van Neerven.

Contact en routebeschrijving
Adres
Herenwaard 40
3078 AK Rotterdam
Telefoon
010 316 8870
E-mail
welkom@oogopzuid.nl
Website
www.oogopzuid.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur.
Op feestdagen gesloten.

Met de auto

Met het openbaar vervoer

Via de A16

Diverse verbindingen

• Van Noord (A20 / A16):
Afslag 24 en daarna afslag S126.
• Vanaf Zuid (A16 / A15):
Afslag ring Rotterdam-Zuid.
• Na 2,8 km de S105 op
richting Groot IJsselmonde,
volg borden Keizerswaard-Noord.

• Naast de Herenwaard liggen
diverse bus- en tramhaltes.
• Vanaf bus- / tramhalte
Keizerswaard: 3 minuten
lopen naar Herenwaard.
• Voor meer infomatie zie
www.ret.nl of www.9292.nl.

Omdat Rotterdammers
niet van gisteren zijn.

