
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusfotografie (oogonderzoek) 

Informatie voor patiënten met diabetes mellitus type 2 
 
 

Inleiding 

U bent door de huisarts of diabetesverpleeg-

kundige opgeroepen voor het maken van 

fundusfoto’s van uw ogen. Dit is een jaarlijks 

terugkerend onderzoek voor 

diabetespatiënten. Deze folder geeft u meer 

informatie over dit onderzoek. 

 

Doel van het onderzoek 

Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) 

hebben een verhoogde kans op aantasting 

van de kleine bloedvaatjes in het oog 

(diabetische retinopathie). Deze aantasting 

kan er voor zorgen dat u minder goed gaat 

zien. 

Door middel van fundusfotografie worden 

foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. 

Met behulp van de foto’s kunnen de 

bloedvaatjes van uw netvlies beoordeeld 

worden.  

 

Afspraak maken 

Als u een oproep heeft gekregen dan maakt 

u zelf een afspraak voor een fundusfoto. Dat 

kan via de afdeling Oogheelkunde (0182)  

50 50 14.  

 

U kunt ook op een andere locatie een foto 

laten maken. 

Voor de adressen kunt u het formulier 

raadplegen van ksyos wat u heeft gekregen 

 

Voorbereiding op het onderzoek 

Draagt u lenzen? Neem dan lenzenspullen en 

eventueel een reservebril mee. 

 

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek worden foto’s van uw 

netvlies gemaakt. Daarvoor wordt een 

speciale fotocamera gebruikt. Het maken 

van de foto's gaat gepaard met flitsen. Net 

zoals flitsfoto's thuis.  

Meestal lukt het om goede foto’s te maken.   

Is uw pupil te klein voor een goede 

fundusfoto? Dan heeft u oogverwijdende 

druppels nodig. Hiervoor neemt een 

medewerker van het Groene Hart Ziekenhuis 

contact met u op. Deze nieuwe afspraak 

vindt plaats in het Groene Hart Ziekenhuis op 

de afdeling Oogheelkunde.  

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien 

minuten. 

 

 
 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek is het oog door de 

lichtflitsen even verblind. Dit trekt snel weer 

weg. U kunt direct na het onderzoek naar 

huis. 

 

Doet het onderzoek pijn? 

Het onderzoek is weinig belastend en doet 

geen pijn. Als u toch klachten krijgt (zoals pijn 

of slechter zicht), neemt u dan contact op 

met uw huisarts. 

 

 



 

 

Uitslag 

Een oogarts bekijkt de foto’s en stuurt de 

beoordeling door naar uw huisarts.  

U kunt na twee weken uw huisarts bellen voor 

de uitslag of u hoort de uitslag bij uw 

eerstvolgende diabetescontrole.  

 

Afspraak 

Noteert u hieronder de gemaakte afspraak 

 

Datum: …………………………………….… 

 

Tijd:……………………………………………. 

 

 

 

 

 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan 

gerust naar de afdeling Oogheelkunde (0182) 

50 50 15. 
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