Fundusfotografie
bij diabetes mellitus (suikerziekte)
Uw arts of diabetesverpleegkundige wil laten onderzoeken of er in uw ogen
afwijkingen te zien zijn die samenhangen met suikerziekte. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door een doktersassistente die met behulp van een speciale camera foto’s
van uw netvlies maakt.

Wat is fundusfotografie?
Bij fundusfotografie worden foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. Op die
foto’s kunnen de bloedvaatjes van uw netvlies beoordeeld worden. Bij diabetes
mellitus bestaat een verhoogde kans op aantasting van de kleinste bloedvaatjes. Dat
wordt diabetische retinopathie genoemd. Deze afwijkingen geven niet altijd klachten.
Het is heel belangrijk eventuele afwijkingen in een vroeg stadium vast te stellen en
indien nodig te behandelen. Daarom is het aan te raden om, indien u aan diabetes
mellitus lijdt, de ogen eenmaal per twee jaar te laten controleren. Dit gebeurt in
overleg met uw diabetesverpleegkundige.

Het maken van de afspraak
Voor het maken van de afspraak voor een fundusfoto kunt u op werkdagen tussen
08:00 en 16:30 uur bellen met telefoonnummer 033 – 850 60 70. U kunt kiezen voor
een afspraak op één van de hiernaast aangegeven locaties. Mocht u een afspraak
willen combineren met bloedprikken, dan is dit mogelijk. Op al onze aangegeven
locaties is een prikpost aanwezig. Wel raden wij u aan om de openingstijden van de
prikposten vooraf te raadplegen.

Is het onderzoek pijnlijk?
Het onderzoek is weinig belastend en pijnloos. Mocht u naderhand toch klachten
krijgen (bijvoorbeeld pijn of slechter zien), dan is het belangrijk dat u direct contact
opneemt met uw huisarts.

Locaties waar de fundusfoto
kan worden gemaakt:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Meander Medisch Centrum
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum De Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum De Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Locatie Soest
(Zorgplein Soest)
Dalplein 61
3762 BN Soest
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
Kijk voor meer informatie op onze
website:
www.meandermc.nl

Voorbereiding op het onderzoek
Als u oogdruppels gebruikt, blijft u deze druppels dan gebruiken zoals voorgeschreven
door uw behandelend arts.

Het onderzoek
U neemt plaats op een stoel voor de camera en legt uw kin op een steun. Terwijl u in
de camera kijkt, worden er een aantal foto’s van uw netvlies gemaakt. U merkt dit
doordat u lichtflitsen ziet. Het onderzoek duurt 5 - 10 minuten. Tijdens het onderzoek
worden er alleen foto’s van het netvlies gemaakt en wordt er alleen gekeken naar het
al dan niet voorkomen van afwijkingen op het netvlies ten gevolge van de
suikerziekte. Er vindt dus geen verder oogheelkundig onderzoek plaats. De huisarts
kan u naar de oogarts verwijzen indien er een vermoeden bestaat dat er andere
oogheelkundige afwijkingen aanwezig zijn.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Uitslag
Het onderzoek van het netvlies gebeurt op verzoek van uw arts of diabetesverpleegkundige. De foto’s worden
door de oogarts beoordeeld. Het verslag hiervan wordt aan uw arts gezonden. Deze bespreekt de uitslag met u.
Hier kan een aantal weken over heen gaan.

Verwijzing oogarts
Het is mogelijk dat de uitslag van het onderzoek aanleiding is tot een verwijzing naar de oogarts. Als verwijzing
naar een oogarts gewenst is, krijgt u van ons automatisch een bericht voor een afspraak bij de oogarts. De oogarts
kan verder onderzoek doen en zo nodig een behandeling starten. Als u wordt opgeroepen om een oogarts te
bezoeken, dient u wel een verwijsbrief te regelen bij uw huisarts.
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