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Geachte mevrouw, mijnheer

Verloop van de test

Na het onderzoek

Uw arts heeft voor u een 24 uurs EEG
(=Elektro –EncephaloGram) aangevraagd.
Bij dit onderzoek wordt uw hersenfunctie
gedurende een langere periode (24 uur)
gemeten.

De verpleegkundige plakt ongeveer 15 dopjes
(elektroden) op uw hoofdhuid. Om goed contact te
maken met uw hoofdhuid wordt er onder de
elektroden een contactpasta gedaan.

Na ongeveer 24 uur komt u terug op de afdeling
neurologie zodat de verpleegkundige de
elektroden weer kan verwijderen (dit duurt
ongeveer 20 minuten).

Er worden ook 2 elektroden voor hartslagmeting op
uw borst geplaatst.

Gelieve een kam mee te brengen.

Voorbereiding thuis

De elektroden zijn met draden verbonden aan een
recorder die u in een tasje meekrijgt.
Deze recorder registreert 24 uur lang uw hersenactiviteit.

Wij verzoeken u om met gewassen, droog
haar te komen en geen gel of haarlak te
gebruiken.
Het is voor u prettig om gemakkelijke, ruim
zittende kleding te dragen. Bij voorkeur een
hemd of blouse met knoopjes.

Aanmelden
U schrijft zich in aan het onthaal
(1ste verdieping).
De onthaalmedewerkers sturen u vervolgens
door naar de wachtruimte voor consultatie
neurologie. De verpleegkundige van de
afdeling komt u halen in de wachtzaal.

Het aansluiten van de apparatuur duurt ongeveer 45
minuten.
Het is de bedoeling dat u de dag van de registratie
net als andere dagen doorbrengt en een dagboek
van uw activiteiten bijhoudt.
Let op:
 De elektroden op uw hoofd zijn zichtbaar.
 U kunt zich niet douchen (de elektroden mogen
niet nat worden).
 Om bepaalde (spier)storingen te voorkomen
wordt u verzocht geen kauwgom te gebruiken en
zo weinig mogelijk te telefoneren.

Uw haar blijft nog wat vet van de contactpasta,
maar dit wast u er met één wasbeurt weer uit.

Resultaat
Het resultaat krijgt u van de arts die de test heeft
aangevraagd. De verpleegkundige kan hier geen
mededelingen over doen.

Tot slot
Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw
afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk
telefonisch te verwittigen: 052 25 25 05.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00u en 16.00u:

