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Foto van het netvlies
Fundusfoto

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Fundusfoto

Bij een fundusfoto worden foto’s gemaakt van het netvlies van de ogen. In het
netvlies zitten kleine bloedvaten. Met behulp van de foto’s van het netvlies
kunnen deze kleine bloedvaten worden afgebeeld en bekeken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Voorbereiding

Als u contactlenzen draagt, moet u voor het onderzoek uw lenzen uitdoen.
Neem hiervoor de benodigdheden en eventueel een reservebril mee.

Het onderzoek

De foto’s worden gemaakt zonder oogdruppels. Bij het maken van de foto’s
neemt u plaats achter de funduscamera. Tijdens het onderzoek houdt u 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.
Nadat de foto is gemaakt, blijft u nog even een lichtflits zien. De lichtflitsen
die tijdens het maken van de foto’s worden gezien, kunnen vervelend zijn. Het
maken van de foto’s is pijnloos.
Als uw pupillen te nauw zijn, kunnen er op dat moment geen foto’s worden
gemaakt. In dat geval wordt u verwezen naar de polikliniek Oogheelkunde in
Sneek, voor het maken van fundusfoto’s met oogdruppels op een andere dag.
Door de pupilverwijdende druppels ziet u gedurende enkele uren minder
scherp. Neem daarom iemand mee om u te begeleiden.

Na het onderzoek

Er wordt eerst gekeken of de foto’s technisch goed zijn. Daarna worden de
fundusfoto’s beoordeeld door de oogarts, waarna er binnen 2 weken een
uitslag doorgegeven wordt aan uw huisarts. Het kan gebeuren dat er bij het
maken van de foto’s een afwijking aan het licht komt, waarvoor een consult
bij de oogarts nodig is.

Tot slot

Als u niet op de gemaakte afspraak voor de fundusfoto kunt komen, geef dit
dan zo snel mogelijk door.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt contact opnemen
met het Klinisch chemisch laboratorium in Emmeloord. Het laboratorium
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 19.
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