EEG bij kinderen
(Electro - Encephalo - Gram)
In deze folder informeren wij u en uw kind over een EEG. Een EEG is een onderzoek van
de hersenen. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek? Hoe
lang duurt dit onderzoek? Wanneer krijg ik de uitslag van dit onderzoek? We geven u en
uw kind informatie over de eventuele voorbereiding thuis en hoe u contact kunt
opnemen met de afdeling waar de test plaatsvindt.

Voorbereiding






Uw kind mag voor en na dit onderzoek gewoon eten en drinken.
Voor een goede registratie is het van belang dat het haargewassen is. Gebruik geen
crème, vet of haarlak.
Als uw kind medicijnen gebruikt, laat hem/haar deze op de normale tijd innemen,
tenzij de kinderarts of neuroloog dit anders met u heeft afgesproken.
U en uw kind melden zich op ______________ dag, __________ om _______ uur
op de afdeling ____________________ .
Als uw kind op de kinderafdeling is opgenomen bereidt de pedagogisch medewerker
u en uw kind voor op wat er gaat gebeuren met behulp van een fotoboek en
beeldvormend materiaal.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Het onderzoek




Tijdens het onderzoek zal de EEG laborante met behulp van wat gel draadjes op het
hoofd van uw kind ‘plakken’. Deze draadjes worden aangesloten op een apparaat,
wat de activiteit in de hersenen registreert.
Het is van belang, dat uw kind gedurende een poosje goed stil kan liggen, het is
verstandig om evt. een speentje en/of wat te drinken mee te nemen.
Ook kan het zijn, dat tijdens het onderzoek lichtflitsen te zien zijn.

Na het onderzoek




Uw kind heeft geen speciale zorg nodig na het onderzoek.
Uw kind vertoont na het onderzoek geen bijzonderheden.
Bij uw kinderarts of neuroloog heeft u een (telefonische) afspraak voor de uitslag
van de test.

Nog even dit …






Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien uw kind voorafgaand aan het
onderzoek ziek is geworden, koorts heeft of in aanraking is geweest met een
kinderziekte zoals, waterpokken, mazelen, rode hond, bof of kinkhoest, die hij / zij
nog niet hebben gehad. Dit kan betekenen dat we de afspraak moeten verzetten.
Broertjes en zusjes kunnen niet mee.
Makkelijk zittende kleding zonder metalen ritsen en knopen, is voor uw kind het
prettigst.
Neem iets vertrouwds mee bijvoorbeeld een knuffel/speen.

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

Contact
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling KNF, via het
algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. Indien u eerder een voorbereiding zou willen, kunt u een afspraak
maken met een pedagogisch medewerker, via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50.
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