Informatie

Gezichtsveldonderzoek

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is informatie verkrijgen over de lichtgevoeligheid in
het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het gebied dat het oog in één keer zonder
te bewegen kan overzien.
Wie verricht het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door de assistente van de oogarts.
In het ziekenhuis
Vanuit de centrale hal volgt u de borden ‘Oogartsen’. Meld u bij de balie.
Het onderzoek
U wordt voor dit onderzoek niet gedruppeld.
Bij het onderzoek kijkt u met één oog door een glaasje dat dezelfde sterkte
heeft als uw bril. Dit glaasje is aan het apparaat bevestigd. Uw andere oog
wordt afgeplakt. U kijkt naar een scherm waar één of meerdere rode lampjes
op te zien zijn.
Vervolgens zal er telkens in het scherm een ander lampje oplichten. Dit lampje
wisselt steeds van plaats en sterkte. Telkens als u een ander lampje ziet, drukt
u op een knopje. Terwijl u getest wordt, wordt u gevraagd zich te concentreren
op een centraal punt. Wat er dus gebeurt, is dat u getest wordt terwijl u recht
vooruit kijkt. Het onderzoek is pijnloos, maar vereist wel concentratie. Als
beide ogen zijn getest is het onderzoek afgerond.
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Duur van het onderzoek
Het onderzoek kan 30 tot 45 minuten in beslag nemen, dit ligt aan het soort gezichtsveld dat wordt verricht.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek gaat samen met uw status naar de behandelend oogarts en wordt dezelfde dag of
later tijdens een afspraak met u besproken.
Op de uitdraai staat een patroon dat correspondeert met de lampjes die u tijdens het onderzoek gezien heeft.
De oogarts kan aan de hand hiervan zien welke gebieden van uw gezichtsveld eventueel zijn uitgevallen.
Verhinderd
Mocht u om welke reden dan ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek van
de oogartsen.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van de
oogartsen.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Polikliniek Oogartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 12
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 52

