Fundusfotografie
Wat is fundusfotografie?
Bij dit onderzoek worden foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. Bij
diabetes mellitus bestaat een verhoogde kans op aantasting van het netvlies.
Als het netvlies wordt aangetast kunt u slechter gaan zien.
Met behulp van deze foto’s word het netvlies beoordeeld.

Het onderzoek
Er wordt in eerste instantie gekeken of er
zonder oogdruppels direct een foto kan
worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de
grootte van de pupillen. Zijn deze te klein,
dan krijgt u alsnog druppels toegediend
om de pupillen te verwijden. Na ongeveer
10 minuten wordt dan de foto gemaakt.
Locatie fundusfotografie:
Huisartsenpraktijk Warffum
Adres:
Oosterstraat 12, 9989 AD Warffum
0595 422 490

In totaal worden er 4 foto’s gemaakt: 2 van het rechteroog en 2 van het
linkeroog. Tijdens het maken van de foto zult u even een scherpe lichtflits zien.
De doktersassistente controleert direct of de foto voldoende van kwaliteit is. Is
dit niet zo dan worden er nieuwe foto’s gemaakt.

Specialistisch huisartsen:
E.E.A. Meijer en H.B. Kuitert

De foto’s worden beoordeeld door een huisarts, die hiervoor een speciale
opleiding heeft gevolgd. Zonodig consulteert de huisarts een oogarts.

Stichting De Pool Eerstelijnszorg is
een samenwerkingsverband tussen
de huisartsenpraktijken in Eenrum,
Middelstum, Warffum en Usquert.

Duur van het onderzoek
- Niet gedruppeld: ongeveer 10 - 20 minuten
- Wel gedruppeld: ongeveer 20 - 30 minuten

Het doel van de stichting is
samenwerking te bevorderen
en de kwaliteit van zorg- en
dienstverlening te verbeteren.
Zie ook
www.depooleerstelijnszorg.nl

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt naar de huisarts die het onderzoek heeft
aangevraagd gestuurd. Hij of zij zal u verder informeren.
Tot slot
Als u bent gedruppeld is het verstandig om na het onderzoek niet zelf auto te
rijden. Door de pupilverwijding ziet u een tijd (ca. 6 uur) wazig. Neem
eventueel een zonnebril mee.

