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Perimetrie

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over het
gezichtsveldonderzoek (perimetrie).
Doel van het onderzoek
Dit onderzoek heeft als doel de grootte van uw
gezichtsveld vast te stellen. Het gezichtsveld is het
deel van de omgeving dat een oog kan waarnemen
als het gericht is op een vast punt. In het centrum
van het gezichtsveldonderzoek 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. U
merkt dit zelf vaak laat op. Het vroegtijdig opsporen
van deze verstoringen in het gezichtsveld is dus erg
belangrijk.
Het gezichtsveldonderzoek is een methode die voor
veel oogheelkundige ziektebeelden van belang
is. Behalve voor het vaststellen van de aard van de
ziekte, is het onderzoek ook van belang om het
verloop van een ziekte te bepalen. Hoe nauwkeuriger
het onderzoek wordt uitgevoerd, hoe eerder
afwijkingen en achteruitgang of vooruitgang ontdekt
kunnen worden.

Voorbereiding en duur van het onderzoek
Als u oogdruppels gebruikt, kunt u deze gewoon
blijven gebruiken zoals u gewend bent. Voorafgaand
en tijdens het onderzoek mogen de contactlenzen
gewoon gedragen worden. Brilcorrecties worden met
een correctieglas in het apparaat gecorrigeerd. Het
onderzoek duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en is
volstrekt pijnloos.
Het onderzoek
Het gezichtsveldonderzoek vindt plaats bij de
polikliniek Oogheelkunde waar u onder behandeling
bent. Nadat u zich heeft gemeld aan de balie wordt u
naar de gezichtsveldkamer gebracht. In deze kamer is
het schemerig. U ziet slechts de zwak verlichte halve
bol van het gezichtsveldapparaat. De assistente geeft
u uitleg over het onderzoek en uw ogen krijgen in die
tijd gelegenheid te wennen aan het lage lichtniveau
in de kamer.
Het oog dat niet onderzocht wordt, wordt afgeplakt.
Daarna wordt u gevraagd uw kin op de steun van het
gezichtsveldapparaat te plaatsen. Hierna worden het
apparaat en uw hoofd zodanig bewogen dat het te
onderzoeken oog zich recht voor het midden van de
halve bol bevindt. Concentreer u op het lampje wat
zich in het midden van de halve bol bevindt. Boven of
onder en links of rechts van dat ‘midden lampje’, gaat
er willekeurig een lichtje aan en uit. Als u zo’n lichtje
meent te zien, drukt u op de knop in uw hand. Het is
de bedoeling dat u daarbij steeds naar het ‘midden
lampje’ blijft kijken.
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De betrouwbaarheid van uw antwoorden wordt
door het apparaat zelf gecontroleerd. U hoeft zich
dus geen zorgen te maken of u te weinig of te vaak
drukt. Reageert u snel, dan biedt het apparaat ook
sneller lichtjes aan en bent u eerder klaar. Reageert
u langzaam dan past het apparaat zich aan uw
tempo aan.
Naar huis
Bij het gezichtsveldonderzoek krijgt u geen
oogdruppels toegediend. Behalve als u na het
onderzoek nog een controle afspraak bij de oogarts
hebt dan is dit wel het geval. Indien u alleen een
afspraak heeft voor het gezichtsveldonderzoek dan
kunt u na dit onderzoek gewoon weer naar huis. Er
zijn geen bijwerkingen van het onderzoek.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
Oogheelkunde via (010) 291 22 40.
Bij het samenstellen van deze folder
is dankbaar gebruikt gemaakt van de
folders ‘Gezichtsveldonderzoek’ van het
Maaslandziekenhuis en Atrium Medisch Centrum
Parkstad.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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