Gezichtsveldonderzoek

De oogarts heeft voor u een gezichtsveldonderzoek
afgesproken. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of
er afwijkingen in het gezichtsveld zijn. Bij dit onderzoek wordt
de grootte van de omgeving die u maximaal kunt waarnemen
gemeten. Ook wordt gemeten welke lichtsterkteverschillen u
kunt onderscheiden. Er zijn twee soorten onderzoeken: HFA en
Goldmann. De oogarts heeft u verteld welk onderzoek u krijgt.
In deze folder leest u welke voorbereidingen er nodig zijn en hoe
het gezichtsveldonderzoek verloopt.

Voorbereiding
Als u contactlenzen draagt, moet u deze voor het onderzoek uitdoen en
in uw contactlensdoosje doen. Neem daarom uw contactlensdoosje met
vloeistof mee naar het onderzoek. Het oog dat niet wordt onderzocht,
wordt afgeplakt met een gaasje. Het is belangrijk dat dit gaasje blijft zitten.
Daarom mag u geen crème op het gezicht gebruiken.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in een donkere kamer en duurt ongeveer 30
minuten. Het onderzoek wordt gedaan door de technisch oogheelkundig
assistent of optometrist.

☐ HFA (Humphrey Field Analyzer)

U gaat voor een apparaat zitten. U plaatst uw kin in een steun en u kijkt
in een witte halve bol. U krijgt een knop, waar u op moet drukken. In de
bol gaan telkens lichtjes branden van verschillende lichtsterktes. Het is
van belang dat u tijdens het onderzoek goed rechtuit kijkt. U ziet één geel
lampje. Hier moet u tijdens de rest van de test goed naar blijven kijken. Er
verschijnen telkens witte lichtjes in uw gezichtsveld. Iedere keer als u zo’n
lichtje ziet, drukt u weer op de knop in uw hand.
De uitslag van het onderzoek is niet betrouwbaar als u de lichtjes volgt met
uw ogen of uw hoofd beweegt.

☐ Goldmann

U gaat voor een apparaat zitten. De assistent bedient het apparaat. Het is

van belang dat u tijdens het onderzoek goed rechtuit kijkt. U plaatst uw
kin in een steun en u kijkt in een witte halve bol. In het midden is een grote
zwarte punt waar u naar moet kijken. Op het moment dat u een lichtje ziet,
moet u op de tafel tikken. Vanaf de buitenkant van het scherm komt er een
wit lichtje langzaam naar het midden toe. Dit lichtje wordt steeds minder
groot en zwakker. Zolang u dit lichtje blijft zien, moet u op de tafel tikken.
De uitslag van het onderzoek is niet betrouwbaar als u de lichtjes volgt met
uw ogen of uw hoofd beweegt.

Na het onderzoek
U krijgt bij het onderzoek geen druppels waar u wazig van gaat zien. Moet
u aansluitend naar de oogarts, dan is het mogelijk dat u daar wel druppels
krijgt. Soms is het nodig om de oogdruk te meten of andere aanvullende
onderzoeken te doen. U kunt van het onderzoek enigszins vermoeid raken
omdat u zich goed moet concentreren.
De uitslag wordt met u besproken tijdens een bezoek aan de oogarts of
telefonisch.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 29 30.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afsprakenbureau om uw afspraak
af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 45.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt er
onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een afspraak
inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener. Meer weten?
Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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