Gezichtsveldonderzoek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt bij u een gezichtsveldonderzoek gedaan. In deze
folder leest u meer over het onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de optometrist of de technisch
oogheelkundig assistent (TOA).

Doel van het onderzoek
Het gezichtsveld is het gebied dat uw oog zonder te bewegen in één
keer kan overzien.
Bij een gezichtsveldonderzoek is het meestal niet belangrijk om de
uiterste grenzen van het gezichtsveld te bepalen. Het gaat erom te
ontdekken of er verminderde functie (zwakke plekken) of uitval in uw
gezichtsveld bestaan. Deze plekken kunnen het gevolg zijn van
afwijkingen aan uw netvlies, uw oogzenuw of in uw hersenen.
Wazige plekken in het gezichtsveld worden vaak pas laat door uzelf
opgemerkt.
Het vroegtijdig opsporen van deze verstoringen in het gezichtsveld
is belangrijk zodat een noodzakelijke behandeling tijdig kan starten.
Na het eerste onderzoek bepaalt de oogarts of het gezichtsveldonderzoek nog eens herhaald moet worden en zo ja wanneer.
Herhalingen van het onderzoek kunnen nodig zijn om te beoordelen
of er een toename van de afwijkingen heeft plaatsgevonden.
Het gezichtsveldonderzoek kan ook eenmalig gedaan worden.
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Voorbereiding van het onderzoek
Als u oogdruppels gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken
zoals u gewend bent. Ook andere medicijnen die u gewend bent te
gebruiken, kunt u gewoon innemen.
U mag uw bril ophouden naar het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek
moet de bril meestal af. Contactlenzen mag u tijdens het onderzoek
wel inhouden. Neem in ieder geval altijd uw (lees)bril mee naar het
ziekenhuis.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens
dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens
tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.
Geef ook aan als u bijvoorbeeld hoofdpijn heeft of nekklachten. Dit
kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. We noteren dit dan
bij het onderzoek.

Het onderzoek
Een gezichtsveldonderzoek wordt in een schemerige kamer
uitgevoerd. Het onderzoek gebeurt meestal oog voor oog. Hiervoor
wordt één oog afgeplakt. Soms vraagt de oogarts een onderzoek
aan waarbij wel beide ogen tegelijk getest worden.
Tijdens het onderzoek kijkt u in een halve bol waarbij u lichtjes ziet.
Deze lichtjes kunnen variëren van grootte en helderheid en kunnen
in de hele bol verschijnen. Telkens wanneer u een lichtje ziet, drukt
u met de duim op een knopje. Zo wordt gedurende de hele test het
totale gezichtsveld in beeld gebracht.
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Het onderzoek duurt 15-30 minuten, afhankelijk van welk onderzoek
de oogarts heeft aangevraagd. Een goede concentratie is belangrijk
voor een betrouwbaar onderzoek. Hierdoor is het vaak een
vermoeiend onderzoek. Het onderzoek is niet pijnlijk.
Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u de uitleg goed
begrijpt. Als u zelf moeite heeft met Nederlands, neem dan iemand
mee die de uitleg voor u kan vertalen.

De uitslag
De uitslag van het gezichtsveldonderzoek geeft een beeld van de
zwakke plekjes of uitval in uw gezichtsveld. De oogarts beoordeelt
dit onderzoek verder en bespreekt de uitslag met u. Dit gebeurt
tijdens een afspraak op de polikliniek of telefonisch.

Naar huis
Na het onderzoek kunt u direct weer naar huis. Omdat er geen
oogdruppels zijn gebruikt, kunt u zelf een voertuig besturen.
Er zijn geen bijwerkingen bekend van dit onderzoek.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Oogheelkunde.
Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?
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Als u verhinderd bent op de onderzoeksdag, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor
een andere patiënt gebruikt worden.
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek
Oogheelkunde, belt u voor alle locaties naar tel. (078) 654 12 33.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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