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Fundusfoto

Oogonderzoek



Uw huisarts heeft u voor het maken van een 
fundusfoto doorverwezen naar het diagnos-
tisch centrum.
Mensen met diabetes hebben een verhoogde 
kans op het ontstaan van schade aan de ogen 
(retinopathie). Door het maken van een foto 
van het netvlies (fundusfoto), kan deze scha-
de tijdig worden opgespoord en behandeld.

Het onderzoek
Met behulp van de funduscamera wordt er van 
elk oog twee foto’s van het netvlies gemaakt. 
Dit gebeurt in een verduisterde ruimte en gaat 
gepaard met een flitslicht. Wanneer uw pupil-
len te klein zijn om goede foto’s te maken, dan 
worden uw ogen gedruppeld. Het onderzoek is 
niet pijnlijk en duurt maximaal 30 minuten. 

Adviezen ter voorbereiding op het onder-
zoek
-  Draagt u contactlenzen? Neem dan uw con-

tactlensbenodigdheden en eventueel een 
reservebril mee. Wanneer u harde lenzen 
draagt, wordt u gevraagd deze voor het ma-
ken van de foto’s uit te doen. Zachte lenzen 
kunt u in principe wel dragen.

-  Omdat wij vooraf niet weten of er pupil-ver-

wijdende oogdruppels toegediend worden, 
adviseren wij iemand mee te nemen die u naar 
huis kan brengen. Door de druppels kan uw 
zicht tijdelijk verminderd zijn en is het niet vei-
lig voor u om aan het verkeer deel te nemen.

-  Het is verstandig om een zonnebril mee te ne-
men. In het geval dat u druppels krijgt toege-
diend, zorgt dit ervoor dat u na het onderzoek 
minder last heeft van fel licht.

De uitslag
De laborant die de foto’s heeft gemaakt kijkt 
alleen of deze technisch goed zijn. Een oogarts 
beoordeelt de foto’s en geeft de beoordeling 
binnen 2 weken door aan de huisarts.
Als er afwijkingen zichtbaar zijn op de foto’s zal 
er contact met u worden opgenomen en wordt 
u zo nodig doorverwezen naar de oogarts voor 
nader onderzoek. Als er geen afwijkingen wor-
den gevonden, krijgt u bij uw eerstvolgende 
controleafspraak op de huisartsenpraktijk de 
uitslag te horen.

Vergoeding
Het maken van fundusfoto’s wordt vergoed 
vanuit uw basisverzekering en gaat niet ten 
koste van het eigen risico.
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