Gezichtsveldonderzoek
Het onderzoek

In overleg met uw oogarts is besloten dat u een gezichtsveldonderzoek krijgt. In deze folder
leest u informatie over dit onderzoek.

Wat is een gezichtsveldonderzoek?
Als we met 1 oog naar 1 punt kijken, is er veel meer te zien dan dat punt alleen. Een groot gebied is
zichtbaar, hoewel minder scherp dan het punt waar naar wordt gekeken. Het gezichtsveld is het hele
gebied wat te overzien is bij rechtuit kijken. Met het gezichtsveldonderzoek wordt eventuele
(vroegtijdige) uitval in het gezichtsveld opgespoord en vastgelegd.

Wie doet het onderzoek?
Het onderzoek wordt meestal gedaan door een technisch oogheelkundig assistent (TOA) of een
optometrist. Zij assisteren de oogarts. Er zijn verschillende apparaten waarmee een
gezichtsveldonderzoek kan worden verricht. De oogheelkunde van Noordwest Ziekenhuisgroep
gebruiken de Humphrey Analyzer.

Het onderzoek

Altijd eerst aanmelden
Iedereen die een afspraak heeft op locatie Alkmaar of Den Helder moet zich altijd eerst met zijn
identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil. U vindt deze aanmeldzuil bij de ingangen. Vervolgens
ziet u op het scherm wat u moet doen. Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. Op uw dagticket
staat de locatie van de afdeling waar uw onderzoek plaatsvindt. Bij aankomst op deze afdeling meldt u
zich met dit zelfde ticket aan bij de aanmeldzuil. De arts of zorgverlener weet nu dat u op de polikliniek
bent. Op het scherm staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Gezichtsveldonderzoek
Het onderzoek wordt per oog verricht. Het andere oog wordt met een kapje afgedekt. Als het nodig is,
krijgt het te onderzoeken oog een brillenglas voorgezet in het apparaat. Draagt u contactlenzen, dan
mag u deze in houden. Het onderzoek duurt in zijn totaliteit ongeveer 30 tot 40 minuten.
U zit tijdens het onderzoek achter een apparaat, waarin u ‘lichtjes’ verspreid door een bol ziet wisselen.
Wij vragen u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk naar een centraal fixatielampje te kijken en elke keer
op een knopje te drukken, als u ergens anders zo’n lichtje ziet.
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Uitslag van het onderzoek
Het apparaat heeft alle gegevens van het onderzoek geregistreerd en berekend. Daarna worden de
gegevens opgeslagen door de onderzoeker en doorgestuurd naar uw oogarts, die met u de uitslag van
het onderzoek bespreekt.

Vervolgonderzoek
Naar aanleiding van de uitslag kan het zijn dat vervolgonderzoek nodig is. Dit gebeurt altijd in overleg
met uw oogarts. Ook dit onderzoek richt zich weer specifiek op het gebied waar uitval in het gezichtsveld
aanwezig is.

Uw vragen
Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar of een medewerker van de polikliniek
oogheelkunde. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
•

locatie Alkmaar: telefoon 072 - 548 3200

•

locatie Den Helder: telefoon 0223 - 69 6250

Bij dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend, kunt u buiten de
bovengenoemde kantoortijden contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH):
•

locatie Alkmaar: 072 - 548 2488

•

locatie Den Helder: 0223 - 69 6661
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