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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Gezichtsveldonderzoek (perimetrie)
U heeft een afspraak voor een gezichtsveldonderzoek. In deze folder 
informeren wij u over de gang van zaken.
Het onderzoek vindt plaats op route nr 15 op de perimetrieafdeling.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt gedaan door een technisch oogheelkundig assistent 
(TOA) of optometrist. Tijdens het onderzoek kan geen begeleiding mee 
naar binnen, uitgezonderd ouders van kinderen en tolken.
Bij het gezichtsveldonderzoek kijkt u met één oog naar een vast punt in een 
halve bol, terwijl het andere oog afgeplakt is. Wij vragen u om geen crème 
op uw gezicht te doen omdat het afplakken daardoor bemoeilijkt kan 
worden.
Op verschillende plaatsen in die bol worden lichtjes van verschillende 
sterkte getoond. Met een drukbelletje geeft u aan dat u het lichtje ziet.
Het onderzoek duurt ongeveer 25-40 minuten.

Het gezichtsveld meet dat deel van de omgeving dat een oog kan 
waarnemen als het gericht is op een vast punt. In het centrum van het 
gezichtsveld ziet men normaal gesproken het scherpst. Verder naar buiten 
toe wordt het zicht minder scherp.
Door verschillende oorzaken kan het zicht op bepaalde plaatsen verstoord 
zijn. De patiënt merkt dit zelf vaak pas laat op. Het vroegtijdig opsporen van 
deze verstoringen in het gezichtsveld is dus heel belangrijk.
Wilt u uw bril meenemen naar het onderzoek. Indien u contactlenzen draagt 
mag u deze inhouden.
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Uitslag
Na het onderzoek wordt met u besproken wanneer en hoe u de uitslag 
krijgt. Indien u een combinatieafspraak met de oogarts heeft kan het zijn 
dat u na het gezichtsveldonderzoek pupilverwijdende druppels krijgt 
waardoor u wazig ziet. Wij proberen deze afspraak zo goed mogelijk aan het 
gezichtsveldonderzoek aan te laten sluiten.

Tot slot
Mocht u wegens omstandigheden verhinderd zijn om uw afspraak voor het 
onderzoek na te komen, wordt u dringend verzocht dit door te geven aan de 
polikliniek Oogheelkunde:

T 010 297 53 80
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur

www.ikazia.nl

Wij proberen dan op korte termijn een nieuwe afspraak met u te maken.
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