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Gezichtsveldonderzoek

U heeft met uw oogarts afgesproken om een gezichtsveldonderzoek te
laten doen. Wat is het gezichtsveld? Hoe verloopt het onderzoek? Dat en
meer leest u in deze folder.
Wat is het gezichtsveld?
Het gezichtsveld is het hele gebied dat we kunnen zien als we rechtuit kijken zonder te
bewegen.

Waarom een gezichtsveldonderzoek?
Doel van dit onderzoek is om de grootte van het gezichtsveld en de lichtgevoeligheid van het
netvlies te bepalen. We onderzoeken of er afwijkingen en/ of veranderingen zijn. Het is
moeilijk om kleine afwijkingen in het gezichtsveld zelf te ontdekken. Daarom is het belangrijk
om eventuele afwijkingen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Voorbereiding op het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn thuis geen speciale voorbereidingen nodig.
 Als u oogdruppels gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.
 Als u lenzen draagt, kunt u deze inhouden. Neem wel de spullen voor uw lenzen mee.
Soms is het toch nodig om de lenzen uit te doen.

Het onderzoek
Waar meldt u zich?
Het onderzoek is op de polikliniek Oogheelkunde.

Het onderzoek
Het gezichtsveldonderzoek is pijnloos. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een technisch
oogheelkundig assistent en vindt plaats in een verduisterde kamer.
 Tijdens het onderzoek leunt u met uw kin in een steun en met uw voorhoofd tegen een
band. U gaat zitten voor een apparaat in de vorm van een grote halve bol. U krijgt een
drukknopje in uw hand.
 Eén oog wordt afgedekt.
 U kijkt met het andere oog strak vooruit naar 4 groene lichtpunten in het midden van de
halve bol.
 Dan gaan er na elkaar lichtjes aan en uit. Het zijn een soort lichtflitsen. Elke keer dat u
een lichtje ziet, reageert u door op het drukknopje te drukken. Zo kan het hele
gezichtsveld worden onderzocht.
 Daarna herhalen we het onderzoek voor het andere oog.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens uw volgende afspraak met de oogarts.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u direct weer naar huis.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/oogheelkunde

Contact
polikliniek Oogheelkunde, locatie Oost, West en Spuistraat
T
020 510 88 87 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur)
E
oogheelkunde@olvg.nl
Route Oost: P3, West: 02

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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