
FU
N

DU
S 

FO
LD

ER
 | 

11
20

22

Uitslag van uw onderzoek
De uitslag van uw onderzoek wordt verzonden naar uw aanvragend (huis)arts  
en bespreekt deze daarna met u. U kunt met uw eigen (huis)arts contact 
opnemen om de uitslag te bespreken.

 Datum

 Tijd

 Locatie

Fundusfotografie
Oogonderzoek bij Diabetes Mellitus

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 
E info@diagnovum.nl I www.diagnovum.nl T 088 007 54 50

Patiënt 



exclamation-triangle Let op
U kunt na het onderzoek vijf tot acht uur minder goed zien en u mag geen voertuig besturen. 

Houdt hier rekening mee als u de rest van de dag nog afspraken heeft en of u misschien 

ondersteuning nodig heeft om weer terug naar huis te gaan na het onderzoek. Sporadisch  

komt het voor dat er binnen een paar uur een reactie volgt op de vloeistof om de pupil te 

vergroten. Wanneer u na het onderzoek klachten krijgt (bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid, 

één of twee rode ogen of wazig / slechter zien) neem dan direct contact op met uw huisarts.

Fundusfotografie
Oogonderzoek bij Diabetes Mellitus

Uw (huis)arts heeft u aangemeld voor een oogonderzoek, ook wel 
fundusfotografie genoemd. Diagnovum verzorgt dit onderzoek. In deze 
folder leest u wat de gang van zaken is voor, tijdens en na het onderzoek. 
 
Fundusfotografie 
Diabetes Mellitus vergroot het risico op schade aan de bloedvaatjes op het 
netvlies van uw ogen. Dit heet diabetische retinopathie. Aangetaste bloedvaatjes 
kunnen ervoor zorgen dat u minder goed ziet. Bij fundusfotografie maken wij 
foto’s van het netvlies van uw ogen. Hierop kunnen wij zien of de bloedvaatjes 
van het netvlies zijn aangetast. 

Duur van het onderzoek  
Het onderzoek duurt ongeveer een 
half uur. Het kan prettig zijn om 
na het onderzoek een zonnebril te 
dragen. Fundusfotografie is voor u 
weinig belastend en pijnloos. 

Voor het onderzoek
Breng uw verzekeringspas en 
identiteitsbewijs mee naar de 
afspraak. Wanneer u oogdruppels 
gebruikt, neem deze dan mee naar 
het onderzoek. Vóór het onderzoek 
mag u deze druppels gewoon 
gebruiken zoals voorgeschreven door 
uw behandelend (huis)arts. Draag 
geen contactlenzen op het moment 
van het onderzoek. 

Tijdens het onderzoek
Om goede foto’s te kunnen maken 
worden eerst uw ogen gedruppeld 
om de pupillen te vergroten. Hierdoor 
ziet u tijdelijk minder goed. Met 
behulp van een camera maakt 
de medewerker van Diagnovum 
vervolgens foto’s van uw netvlies.

Na het onderzoek 
De foto wordt geanalyseerd en 
beoordeeld door een oogarts van  
uw  ziekenhuis. De oogarts verstuurt 
de beoordeling naar uw (huis)arts.  
De uitslag van het onderzoek krijgt u 
van uw (huis)arts.


