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Oogheelkunde 

 

Gezichtsveldonderzoek 

Perimetrie 

 

Inleiding 

  

 Om meer te weten te komen over de oorzaak van uw klachten is met u een 

gezichtsveldonderzoek afgesproken. Tijdens dit onderzoek wordt uw 

gezichtsveld opgemeten en op papier gezet. Het gezichtsveld van een oog 

bestaat uit alles wat één oog kan zien als het op één punt gericht is. Dit 

onderzoek wordt ook wel perimetrie genoemd. 

  

  Voorbereiding 

 Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. 

  

  Verloop van het onderzoek 

 U kunt zich melden bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Vervolgens 

brengt een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) of orthoptist u naar de 

perimetriekamer. In deze kamer staat de meetapparatuur; een verlichte, halve 

bol waarvoor een kinsteun is bevestigd. 

  

 Eén oog wordt afgedekt met een kapje zodat het andere oog onderzocht kan 

worden. U wordt gevraagd uw kin op de steun te leggen en met het onbedekte 

oog rechtuit te kijken naar een zwart of geel rondje. Met de meetapparatuur 

laat de TOA u een aantal lichtpuntjes zien. Deze komen, afhankelijk van welke 

onderzoekmethode gebruikt wordt, zowel van boven en van onderen, als van 

links en van rechts. Of u ziet lichtpuntjes telkens op een andere plaats en 

verschillend van sterkte. Ondertussen is het de bedoeling dat u probeert uw 

ogen zo stil mogelijk te houden. Zodra u de lichtpuntjes ziet, drukt u op een 

knopje. Dit wordt door de TOA, de orthoptist of de computer geregistreerd. 
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Meestal worden beide ogen onderzocht. 

  

  Duur van het onderzoek 

 Na afloop van het onderzoek heeft u een afspraak met de oogarts, tenzij dit 

anders met u is afgesproken. De oogarts vertelt u het resultaat van het 

onderzoek. 

  

 Voor nader onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat de oogarts uw beide 

pupillen met oogdruppels wil verwijden. Het inwerken van de druppels duurt 

circa 20 minuten. Het is mogelijk dat u door de oogdruppels wazig gaat zien. U 

kunt dan extra gevoelig zijn voor licht. Dit duurt drie tot vier uur. 

  

  Vervoer 

 De eerste vier uur na het onderzoek kunt u beter niet  autorijden. Als u niet 

met het openbaar kunt of wilt reizen, adviseren wij u vooraf te regelen dat 

iemand u naar huis kan begeleiden. Wij kunnen natuurlijk ook altijd een taxi 

voor u bellen. 

  

  
  
  Vragen 

Eventuele vragen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige. 
Voor telefoon nummers kijkt u bij ‘route en contact’ op de website. 
 

 Website 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.oogheelkundeumcg.nl  

  

  

  
 

https://docportal.umcg.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=de593941-6d46-4ee1-a3cd-a06a776d5d90

