Gezichtsveldonderzoek

Binnenkort krijgt u in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis een
gezichtsveldonderzoek. De oogarts heeft u informatie gegeven omtrent het
onderzoek. In deze folder kunt u het nog eens nalezen.

Wat is een gezichtsveld
Een gezichtsveld is dat deel van de omgeving, dat door een oog kan worden
waargenomen. Hierbij mag het oog niet worden bewogen. Het oog moet naar een
punt blijven kijken. Bij verschillende aandoeningen zoals glaucoom kan het zien
op bepaalde plaatsen in het gezichtsveld verminderd zijn. Vaak merkt u dat zelf
pas vrij laat.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het opsporen van eventuele gezichtsveldvermindering.
Vroegtijdige opsporing is van belang om een mogelijke behandeling tijdig te
kunnen inzetten.

Voorbereiding
Voor het onderzoek is geen voorbereiding noodzakelijk.

Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op poli 36. De technisch oogheelkundig
assistent voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel en kijkt
naar een vast punt in een verlichte achtergrond. Op verschillende plaatsen in het
gezichtsveld worden lichtflitsjes van verschillende sterkte getoond. Met het
indrukken van een drukknop geeft u aan of u het lichtflitsje gezien heeft. Naar
opzij wordt het zien in het gezichtsveld geleidelijk minder tot vrijwel alleen
bewegende beelden worden waargenomen. Met name het waarnemen van
bewegende beelden is bijvoorbeeld van belang bij deelname in het verkeer.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek zal plm. 30 minuten in beslag nemen.

Complicaties
Er zijn geen complicaties bekend van het gezichtsveldonderzoek.
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Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden op
telefoonnummer  0187 60 71 60.
Uitslag
De technisch oogheelkundig assistent bespreekt met de oogarts het onderzoek.
Mocht het naar aanleiding van het onderzoek nodig zijn, dan wordt uw afspraak bij
de oogarts vervroegd.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli
oogheelkunde, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30-16.30 uur,  0187 60 71 60.
Buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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