Elektroretinogram (ERG)
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
Uw behandelende arts heeft met u besproken dat er een elektro
retinogram (ERG) van uw ogen moet gemaakt worden. Dat is een on
derzoek naar het functioneren van het netvlies. Een ERG kan de arts
helpen om de diagnose te stellen van een aandoening aan het netvlies.
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan niet om
ons te contacteren op het nummer 016 33 23 90 of 016 33 23 78.
VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
Voorbereiding
Om het onderzoek vlot te laten verlopen, vragen wij u om:
✗ indien u contactlezen draagt, die in het ziekenhuis vóór het
onderzoek uit te doen. Breng het best ook een reservebril
mee.
✗ op de dag van het onderzoek geen oogmake-up te gebruiken.

Het onderzoek
U krijgt oogdruppels om de ogen te verdoven en de pupillen te verwij
den. Daarna worden er speciale contactlenzen op de oogbol geplaatst.
U neemt plaats voor een koepel waarin u verschillende lichtflitsen
zal zien. Dat gebeurt zowel in een donkere als in een lichte omge
ving. De signalen die door deze lichtflitsen in het netvlies worden
opgewekt, worden door de speciale contactlenzen waargenomen en
kunnen zo gemeten en geregistreerd worden. Het onderzoek duurt
ongeveer een uur.
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Na het onderzoek
Hou er rekening mee dat u na het onderzoek nog enkele uren wazig
kunt zien door de toediening van de oogdruppels. U kunt (en mag)
dus niet zelf autorijden. Daarom is het verstandig om iemand mee
te brengen die u begeleidt als u weer naar huis gaat, ook als u met
het openbaar vervoer reist. We raden u ook aan een zonnebril mee
te brengen, omdat uw ogen tijdelijk minder licht kunnen verdragen.
RESULTAAT
Het resultaat van het onderzoek wordt nadien met u besproken
door de arts en supervisor. Als u doorverwezen werd, sturen we
een verslag op naar uw arts.
PRAKTISCHE INFO
✗ Indien u uw afspraak moet annuleren, vragen wij u om dat zo
spoedig mogelijk (minstens 24 uur op voorhand) en telefonisch te
doen op het nummer:
• 016 33 23 90
of
• 016 33 23 78
✗ In het ziekenhuis is roken verboden.
✗ Wij vragen u om uw gsm uit te zetten tijdens het onderzoek.
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Neem dan contact op met de dienst oogziekten
(visuele elektrofysiologische onderzoeken):
• Tel.: 016 33 23 90
• E-mail: oogziekten@uzleuven.be
• Website: www.uzleuven.be/nl/oogziekten
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Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst oogziekten in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701333.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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