Gezichtsveldonderzoek /
Perimetrie
Oogheelkunde

Beter voor elkaar

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 perimetrieafdeling. U kunt zich melden op de
eerste verdieping route nummer 10 op de polikliniek.

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 leesbril 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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