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Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep 

Foto van het netvlies
Fundusfoto

Klinisch Chemisch 
Laboratorium/Emmeloord



Bij een fundusfoto worden foto’s gemaakt van het netvlies van de ogen. In 
het netvlies zitten kleine bloedvaten. Met een fundusfoto kunnen deze kleine 
bloedvaten worden bekeken en beoordeeld. Uw arts heeft u de reden voor 
dit onderzoek verteld.

Afspraak
Dit onderzoek wordt gedaan in het laboratorium in Emmeloord. 
U kunt een afspraak maken door:
• In te loggen op www.mijnantonius.nl met uw DigiD. 
• Te bellen naar 0515 - 48 89 19. 

Gebruikt u een rolstoel? Geef dit dan door bij het maken van de afspraak. 
Omdat de ruimte op het laboratorium klein is, wordt het onderzoek dan 
gedaan op de polikliniek Oogheelkunde in Emmeloord. 
 
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Voorbereiding
Als u contactlenzen draagt, moet u die voor het onderzoek uitdoen. Neem 
dan een lenzendoosje, vloeistof en eventueel een bril mee.

Het onderzoek
U neemt plaats op een stoel voor de camera en legt uw kin op een steun en 
uw hoofd tegen de hoofdsteun van de camera. De camera wordt voor het oog 
geschoven. Daarna wordt u gevraagd naar het knipperende lampje te kijken. 
Er worden van elk oog 2 foto’s gemaakt. 

Het maken van de foto’s is pijnloos. Nadat de foto’s zijn gemaakt, blijft u nog 
even een lichtflits zien. Dat kan vervelend zijn. 

Als uw pupillen te nauw zijn, kunnen er geen foto’s worden gemaakt. Er 
wordt dan een afspraak voor u gemaakt bij de polikliniek Oogheelkunde 
in Emmeloord. U krijgt dan eerst oogdruppels in uw ogen waarna de 
fundusfoto’s worden gemaakt. Deze druppels maken de pupil wijder.
Let op: door de oogdruppels ziet u de eerste uren na het onderzoek wat 
wazig. Neem daarom iemand mee om u te begeleiden en naar huis te 
brengen. Ook zijn uw ogen gevoeliger voor licht. Het kan daarom prettig zijn  
om na het onderzoek een zonnebril te dragen.



Na het onderzoek
Er wordt eerst gekeken of de foto’s technisch goed zijn. Daarna worden de 
fundusfoto’s beoordeeld door de oogarts. De uitslag wordt binnen 2 weken  
doorgegeven aan uw huisarts. 
De uitslag van het onderzoek kan er soms toe leiden dat u een afspraak moet 
maken bij de oogarts.

Contact
Hebt u vragen? Het klinisch chemisch laboratorium in Emmeloord is  
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 16:30 uur. 
T: 0515 - 48 89 19. 
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