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Gezichtsveldonderzoek 
 
In overleg met uw oogarts heeft u een 
afspraak gemaakt voor een onderzoek 
waarbij uw gezichtsveld wordt getest. In deze 
folder leest u meer over dit onderzoek. 
     
Het gezichtsveld is het gebied dat u in één 
oogopslag kunt zien als u rechtuit kijkt. Het 
gezichtsveld is belangrijk in het dagelijks leven, 
bijvoorbeeld om te voorkomen dat u ergens 
tegen aan loopt of iets omgooit. Iemand met 
beginnende uitval van het gezichtsveld is zich 
daar meestal niet van bewust, omdat de 
aandacht is gericht op een centraal punt 
waarnaar we kijken. Met name in het verkeer 
kan door uitval van een deel van het 
gezichtsveld gemakkelijk een fietser of 
voetganger “over het hoofd” worden gezien  
 
Met behulp van een gezichtsveldonderzoek 
kan de oogarts zien of er gezichtsvelduitval is 
en hoe groot deze uitval is. 
 
Doel van het onderzoek 

Aan de hand van het gezichtsveldonderzoek 
kan de oogarts de diagnose stellen en 
eventueel een behandeling starten. Ook kan 
het effect van de behandeling gevolgd 
worden. Er zijn verschillende redenen voor een 
oogarts om een gezichtsveldonderzoek aan 
te vragen: 
• Verhoogde oogdruk met verdenking op 

gezichtsveld schade(glaucoom) 
• Neurologische aandoeningen 
• Bepaald medicijn gebruik 
• Herseninfarct/hersenbloeding (cva) 
• Rijbewijskeuring. 
 
Hoe verloopt het onderzoek 
Het gezichtsveldonderzoek  wordt gedaan 
door één van de  assistenten Het onderzoek 
vindt plaats in een halfduistere kamer en duurt 
ongeveer een half uur. 
Eén van de ogen wordt afgedekt. Elk oog 
wordt apart onderzocht. 

Als het onderzoek wordt gedaan  ter 
aanvulling van de  rijbewijskeuring  wordt het 
onderzoek bij 2 ogen tegelijkertijd gedaan, en 
met de bril op als u die normaal ook draagt 
tijdens het autorijden. 
 
Tijdens het onderzoek rust uw kin op een steun 
en uw voorhoofd steunt tegen een band, 
zodat u uw hoofd goed stil kunt houden. 
Kort samengevat komt het er op neer dat u 
met het onderzochte oog geconcentreerd 
kijkt naar één punt in het midden van de 
verlichte bol. Zodra u een lichtje waarneemt in 
deze halve bol, drukt u op een knop. 
 

 
 

De uitslag 

Zo mogelijk krijgt u na het onderzoek meteen 
de uitslag, of indien afgesproken telefonisch. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 

 



   

Vragen? 

De onderzoeker zal u het onderzoek goed 
uitleggen. Heeft u vooraf nog vragen? Bel 
dan met de polikliniek Oogheelkunde, tel.:  
(0182) 50 50 14 (van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur). 
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