Gezichtsveldonderzoek
Doel van het onderzoek
Het gezichtsveldonderzoek heeft als doel de grootte van uw
gezichtsveld vast te leggen waardoor in een vroeg stadium
eventueel afwijkingen hiervan ontdekt worden en zo nodig
behandeling kan volgen.
Wie verricht het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door de assistente van de oogarts. Zij
bedient de perimeter, een soort computer die alle gegevens
registreert.
Het onderzoek
Voor het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij polikliniek
Oogheelkunde (nummer 26).
Het onderzoek duurt in zijn totaliteit ongeveer 30 tot 40 minuten.
Het onderzoek wordt per oog verricht. Het andere oog wordt met een
kapje afgedekt. Indien nodig krijgt het te onderzoeken oog een
brillenglas voorgezet. Het gezichtsveld wordt bepaald door lichtjes
verspreid door een bol te wisselen van plaats en sterkte. Van u wordt
verwacht dat u tijdens het onderzoek het oog goed stil gericht houdt
op een centraal fixatielampje en telkens op een knopje drukt als u
ergens anders zo’n lichtje ziet.

Resultaten
Als beide ogen zijn getest is het onderzoek klaar. De perimeter heeft
alle gegevens van het onderzoek geregistreerd en berekend. Met uw
status en dit uitgeprint verslag gaat u, indien mogelijk, meteen door
naar de oogarts. Is dit niet mogelijk krijgt u een aparte afspraak voor
de uitslag van het resultaat. De oogarts zal dan het resultaat met u
bespreken en zo nodig overgaan op behandeling.
Verder onderzoek is soms mogelijk
Het is mogelijk dat naar aanleiding van het resultaat wordt besloten
dat het verstandig is nog een vervolgonderzoek plaats te laten
vinden. Dit onderzoek is dan weer specifiek gericht op het gebied
waar uitval in het gezichtsveld aanwezig is.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Oogheelkunde van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00-17.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 62 50.
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