GEZICHTSVELDONDERZOEK
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over het gezichtsveldonderzoek dat zal plaatsvinden op de polikliniek Oogheelkunde. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van
toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie
altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.
Algemeen
Het gezichtsveld is het deel van de omgeving, 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 gezichtsveld 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 gezichtsveld verminderd zijn. Veelal wordt
dit pas vrij laat opgemerkt, terwijl vroegtijdige opsporing in het algemeen van
groot belang is. Deze opsporing is mogelijk door het gezichtsveldonderzoek.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U krijgt ook geen druppels 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 minuten en is pijnloos.
Na het onderzoek
U zult van dit onderzoek geen hinder
ondervinden en kunt gewoon zelf naar
huis rijden.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente.
De medewerkers van de polikliniek
Oogheelkunde zijn op werkdagen van
08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer (0181) 65 85 90.
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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