24-uurs registratie
Uw behandelend arts heeft met u een 24-uurs elektro encefalogram (EEG) afgesproken.
Dit onderzoek wordt begeleid door een Klinische Neuro Fysiologie laborant en door een
neuroloog beoordeeld. In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt en hoe het
verloopt.

Doel van het onderzoek
Het meten van hersenactiviteit gedurende 24 uur met behulp van een draagbare
recorder.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?



uw verzekeringsbewijs
uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

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 Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Voorbereiding thuis
U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft
aangegeven. Vóór het onderzoek is het van belang dat u uw haar heeft gewassen en
gedroogd. Gebruik daarna géén haarlak, versteviging of gel. Bij gebruik van
haarextensions en geplakte haarstukjes graag vooraf contact opnemen met de afdeling
KNF.
Trekt u comfortabele kleding aan die niet over het hoofd uitgetrokken hoeft te worden.

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Verloop van het onderzoek
Aanbrengen van de meetapparatuur
De KNF-laborant zal met speciale lijm elektroden op uw hoofd plakken. De elektroden
worden verbonden met een opnamekastje (recorder) dat u in een tasje draagt. Deze
voorbereiding duurt ongeveer anderhalf uur.
Elektroden 24 uur dragen en gegevens noteren
Nadat de elektroden en de recorder zijn aangebracht, gaat u naar huis. U kunt met de
recorder uw dagelijkse bezigheden verrichten en slapen.
Voor het beoordelen van het EEG is het nodig dat u van de volgende bezigheden
beschrijft wanneer u ze verricht en hoe lang ze duren:
 eten en drinken
 dagelijkse bezigheden
 TV kijken
 boek/tijdschrift lezen
 wandelen/fietsen
 naar bed gaan en opstaan
 eventuele bijzonderheden die samenhangen met uw klachten
Van de KNF-laborant krijgt u een lijst mee om deze bezigheden op te schrijven.

Belangrijk
Wilt u de elektroden niet aanraken en ervoor zorgen dat ze niet nat worden (niet
douchen en zorgt u voor bescherming tegen regen). Dit verstoort de registratie.

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

Tijdens het onderzoek mogen er geen röntgenfoto’s gemaakt worden.
Wij verzoeken u het opnamekastje niet te plaatsen op een wekkerradio, geen elektrische deken te gebruiken en
niet te slapen in een waterbed. Tevens mag u geen kauwgom gebruiken.
Einde onderzoek
Na afloop van het onderzoek (meestal 24 uur later) zal de KNF laborant de elektroden verwijderen en uw haar zo
goed mogelijk schoonmaken. Eventuele achtergebleven restjes lijm kunt u thuis verwijderen met aceton/
nagellakremover. Wees voorzichtig met deze middelen als u een bril of gehoorapparaat draagt. Spoel vervolgens
uw haar goed uit.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw volgende polikliniekbezoek.

Waar kunt u zich melden?
Het EEG-onderzoek vindt plaats in Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort.
U kunt zich melden bij de balie van de polikliniek Neurologie en vragen naar de afdeling Klinische Neuro
Fysiologie, Foyer 207.

Vragen
Heeft u nog vragen over het onderzoek, stelt u deze gerust aan de laborant die het onderzoek uitvoert.
Hij/zij zal uw vragen graag beantwoorden. U kunt de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) bereiken via het
afsprakennummer van Meander Medisch Centrum, telefoon 033 - 850 60 70 (vraagt u naar de afdeling Klinische
Neuro Fysiologie).
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

