EEG na slaapdeprivatie bij kinderen

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Voor uw kind is een afspraak gemaakt voor een slaapdeprivatie-EEG.
Slaapdeprivatie betekent letterlijk: het onthouden van slaap. In deze folder
kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt en hoe het verloopt.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Voor onze administratie is het van belang dat u legitimatie (paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs) en verzekeringsbewijs van uw kind meeneemt.

Waar meldt u zich?
Meldt u zich vijf minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek
Neurologie en vraagt u naar de afdeling Klinische Neuro Fysiologie (KNF), Foyer 207.
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit een week van te voren
door te geven. Wij kunnen dan nog een andere patiënt oproepen.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het EEG-onderzoek vindt plaats nadat uw kind een nacht minder heeft geslapen dan
gebruikelijk. Het doel is het registreren van de elektrische activiteit van de hersenen,
terwijl uw kind doezelt en in slaap valt. De kans op het vinden van afwijkingen is na
slaaponthouding groter dan tijdens een normale EEG-opname; ook als het inslapen
niet lukt.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
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.meandermc.nl

Welke voorbereidingen moet u treffen voor dit onderzoek?
In verband met het aanbrengen van elektroden op de hoofdhuid van uw kind,
verzoeken wij u voor het onderzoek de haren te wassen en te drogen. Gebruik daarna
geen haarlak, vet of gel meer. Wilt u voor uw kind nachtkleding meenemen en
eventueel een slaapknuffel?
Wij raden af om het kind zelf te laten fietsen naar het ziekenhuis. De reactiesnelheid is
verminderd, omdat de nacht is onderbroken. De kinderen zijn ingedeeld in verschillende
leeftijdsgroepen.
Voor het onderzoek is het van belang dat u de regels volgt die de arts heeft aangekruist.
Voor uw kind geldt:
o leeftijd 0-2 jaar:
Kinderen die op de ochtend nog slapen: wakker houden na het eerste ontwaken in
de ochtend (6.00- 7.00 uur) tot om 13.00 uur de EEG-registratie gedaan wordt.
o leeftijd 2-4 jaar:
Vroeg wakker maken (5.00 uur) en wakker houden tot om 13.00 uur de
EEG- registratie gedaan wordt.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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leeftijd 4-6 jaar:
Laat naar bed (22.00-23.00 uur) en vroeg wakker maken (5.00 uur) en wakker houden tot om 13.00 uur de
EEG-registratie gedaan wordt.
leeftijd 6-10 jaar:
24.00 uur naar bed, om 5.00 uur wakker maken en wakker houden tot om 13.00 uur de EEG-registratie
gedaan wordt.
leeftijd 10-16 jaar:
24.00 uur naar bed, om 3.00 uur wakker maken en wakker blijven tot om 10.30 de EEG-registratie
gedaan wordt.

Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts bij uw volgende polibezoek.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over het onderzoek, stelt u deze dan gerust aan de laborant die het onderzoek uitvoert.
Hij of zij zal uw vragen graag beantwoorden. U kunt de afdeling Klinische Neuro Fysiologie bereiken via het
afsprakennummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 60 70.
Rechten van het kind als patiënt
U en uw kind hebben rechten, deze staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
beschreven. Zie folder ‘Rechten van het kind als patiënt (WGBO)’. U en uw kind hebben o.a. ook het recht om het
Elektronische Patiënten Dossier (EPD) in te kijken. Mocht u dit op prijs stellen, dan kunt u dit aangeven bij de arts
en/of verpleegkundige.
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