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Gezichtsveldonderzoek 
 

 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over 

het gezichtsveldonderzoek. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. 

Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u 

verteld. 

 
Algemeen 
Het gezichtsveld is het deel van de om-
geving, dat door één oog kan worden 
overzien, wanneer het oog naar één punt 
blijft kijken en niet wordt bewogen. 
Richting opzij wordt het zien in het ge-
zichtsveld geleidelijk minder tot vrijwel 
alleen nog maar bewegende voorwerpen 
worden waargenomen. Dit is met name 
belangrijk in het verkeer. 
 
Doel van het onderzoek 
Bij verschillende aandoeningen kan het 
zien op bepaalde plaatsen in het ge-
zichtsveld verminderd zijn. Veelal wordt 
dit pas vrij laat opgemerkt, terwijl vroeg-
tijdige opsporing in het algemeen van 
groot belang is. Deze opsporing is moge-
lijk door het gezichtsveldonderzoek. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek is geen speciale voor-
bereiding nodig. U krijgt ook geen drup-
pels in uw ogen om de pupillen wijder te 
maken. 
 
Het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek meldt u 
zich op de afgesproken tijd bij de 
polikliniek Oogheelkunde. 
 

De assistente die het onderzoek uitvoert 
zal u vragen om naar een vast punt in 
een verlichte achtergrond te kijken. Op 
verschillende plaatsen in het gezichtsveld 
worden lichtflitsjes van verschillende 
sterktes getoond. Met een drukknopje 
geeft u aan of u het flitsje heeft gezien. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minu-
ten en is pijnloos. 
 
Na het onderzoek 
Indien u na het onderzoek een controle-
afspraak hebt bij de oogarts, kan het 
voorkomen dat u gedruppeld wordt. Voor 
het onderzoek zelf wordt u niet 
gedruppeld.  
 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
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 
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ziekenhuis wordt vergoed. Meer 
informatie vindt u op www.dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid polikliniek 
Oogheelkunde 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact 
op met polikliniek Oogheelkunde. De 
polikliniek is bereikbaar via 0181-65 83 
90. 
 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
tijden. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181-65 88 88. 


