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Beste collega, 
 
De cursus oogheelkunde voor huisartsen georganiseerd door de STOOHN (de 
Baggen-cursus) bestaat nu al meer dan 20 jaar dankzij de inzet van veel huisartsen. 
Huisartsen die als docent willen optreden maar ook huisartsen die de opzet van de 
cursus kennen, vaak de cursus zelf gevolgd hebben en bereid zijn patiënten te 
leveren. Zonder huisartsen en patiënten geen cursus! 
 
Wij willen dan ook uitdrukkelijk onze dank kenbaar maken aan iedereen die 
meewerkt om deze cursus mogelijk te maken. Wij zijn een stichting, hebben geen 
sponsoren, dus financieel kunnen we onze dank helaas niet tot uitdrukking brengen. 
 
Ook nu willen wij weer graag van uw diensten gebruik maken en vragen patiënten te 
zoeken die willen meewerken aan de cursus. 
 
Het betreft de cursus in …….., data ………,  
 
Indien u patiënten geschikt en bereid hebt gevonden om deel te nemen aan het 
oogheelkundig onderzoek, zou u deze patiënten dan op onderstaande datum en 
tijdstip in je wachtkamer kunnen verzamelen. Een taxi komt hen dan ophalen (uit de 
wachtkamer) en terugbrengen. Wij regelen het vervoer!  
De afgelopen 10 jaar heeft deze methode gelukkig steeds goed gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
De terugkomst is voor de ochtendgroep gepland …….., de middaggroep is terug rond 
…… 
 
Wat voor ‘soort’ patiënten: gewone patiënten, met de ‘gewone’ klachten. Heeft u 
toevallig die ochtend, of de dag ervoor een ‘rood oog’ gezien, dan is dat uiteraard 
heel welkom. Dergelijke patiënten zijn zeldzaam op een cursus. Daar leren de 
cursisten veel van.  
Uitgebreide informatie brieven voor huisarts, patiënten, aio’s over de opzet van de 
cursus, hoe patiënten te werven, informatie om in de wachtkamer op te hangen etc is 
te vinden op www.stoohn.nl  onder het hoofdstuk Praktische Info.   
  
Om tijdig de taxi’s te regelen hoor ik graag zo snel mogelijk of het u lukt mee te 
werken. 
 
Last but not least. De patiënten krijgen een verslag mee van het volledige 
oogheelkundige onderzoek, dit kunt u overnemen in het HIS en als u ingeschreven 
staat in het CHBB register oogheelkunde declareren. 
 
Namens het bestuur van de STOOHN,  
 
Wilma Brassé 
 

Naam van de arts datum Tijdstip ophalen in de praktijk 
   
    
   
    
   


