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Geachte mevrouw, mijnheer

Verloop van de test

Na het onderzoek

Uw arts heeft voor u een SSEP (=Somato
Sensory Evoked Potential) aangevraagd.
Dit is een onderzoek waarbij met behulp van
een elektrische prikkel de werking van de
gevoelszenuwen in de armen en/of benen
wordt gemeten.

Het onderzoek wordt verricht door een verpleegkundige van de afdeling neurologie.

De verpleegkundige verwijdert de elektroden.



Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed.



De verpleegkundige plakt een aantal elektroden
op uw lichaam en hoofd. Daarbij wordt een
contactpasta gebruikt en er wordt licht over de
huid geschuurd.

Voorbereiding thuis
Voor dit onderzoek is er geen speciale voorbereiding nodig.
Het is voor u prettig om gemakkelijke, ruim
zittende kleding te dragen.
Gelieve een kam mee te brengen naar het
onderzoek.



Door middel van korte elektrische schokjes
wordt dan een zenuw in uw arm of been
geprikkeld. De gevoelszenuw geeft als reactie
daarop signalen af die door de verschillende
elektroden worden opgevangen.
De signalen worden door de meetapparatuur in
een grafiek uitgeschreven.

Belangrijk bij dit onderzoek is dat u zich goed kan
ontspannen.

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.

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 hierover
geen mededelingen 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:

