Onderzoek van het oog
GDx

De oogarts heeft voor u een GDx-onderzoek afgesproken. Bij
dit onderzoek wordt een scan van uw oog gemaakt. In deze
folder leest u welke voorbereidingen er nodig zijn en hoe het
onderzoek verloopt.

GDx
Het onderzoek wordt gedaan met behulp van het GDx-apparaat. Met het
apparaat wordt er een scan gemaakt van de binnenkant van uw ogen. Dit
geeft informatie over de dikte van de zenuwvezellaag in uw netvlies.

GDx-apparaat

Voorbereiding
Contactlenzen
Contactlenzen moeten uit voor het onderzoek. Neemt u daarom
een contactlensdoosje en lenzenvloeistof mee naar het onderzoek.
Zorgt u ervoor dat de lenzen uit zijn voor u voor het onderzoek wordt
binnengeroepen.
Oogdruppels
Voor dit onderzoek wordt u niet gedruppeld. Het kan zijn dat u aansluitend
aan het onderzoek een afspraak bij de oogarts heeft en druppels in uw
ogen krijgt om uw pupil te verwijden. Door deze druppels kunt u tijdelijk
minder goed zien. De druppels werken enkele uren tot soms wel een dag.
Houdt u hier rekening mee met uw vervoer terug naar huis.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekskamer op de polikliniek
Oogheelkunde. De technisch oogheelkundig assistent roept u binnen.
U neemt plaats voor het apparaat. Met uw voorhoofd leunt u tegen het
apparaat aan. Er wordt u gevraagd om naar het rode knipperende blokje te
kijken. Het apparaat maakt meerdere scans van beide ogen. Het onderzoek
is pijnloos en duurt ongeveer tien minuten. Het oog wordt niet aangeraakt.

Uitslag
Na het onderzoek krijgt u een vervolgafspraak bij de oogarts. Dit kan een
afspraak op het spreekuur of een telefonische afspraak zijn. De oogarts
bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afsprakencentrum 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.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u telefonisch
contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek
Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer 088 979 29 30.
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