Electro-oculografie (EOG)
Klinische neurofysiologie

Binnenkort komt u voor een EOG-onderzoek (Electro-oculografie) naar de afdeling
Klinische neurofysiologie. Uw huisarts of specialist heeft u hiervoor doorverwezen. In
deze folder wordt uitgelegd wat een EOG-onderzoek inhoudt en krijgt u informatie
over de gang van zaken tijdens het onderzoek.
Het doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te bekijken of er bepaalde afwijkingen zijn aan het
netvlies (retina) van het oog.
De gang van zaken
U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Klinische
neurofysiologie. U wordt verwezen naar de desbetreffende wachtkamer, waar u
wordt opgehaald door een laborant.
Bij het onderzoek ligt u op een bed. Er worden elektroden rechts en links van beide
ogen geplakt. Deze zullen uw oogbewegingen gaan registreren.
Er komt een apparaat boven uw gezicht te hangen waarna de kamer wordt
verduisterd. Na zeven minuten wachten gaat er in het apparaat een rood lampje naar
rechts en links verspringen. Dit lampje moet u een tiental seconden met de ogen
blijven volgen (dus zonder het hoofd te bewegen). Dit wordt een aantal keren
herhaald. Daarna gaat er licht in het apparaat aan. Na weer zeven minuten te
wachten wordt de voorgaande procedure herhaald.
Nazorg
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis gaan. Er zijn geen bijwerkingen.
De tijdsduur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een half uur
De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd. Indien u nog geen vervolgafspraak heeft voor de uitslag, dient u
deze zelf te maken.
Tenslotte
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet en bel
naar onze afdeling, het telefoonnummer vindt u op de achterpagina.
Bent u verhinderd op de afgesproken tijd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met
ons op.
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Naam: ______________________________

U heeft een afspraak op:
Datum: ______________________________
Tijdstip van onderzoek: _________________
Meldpunt: ____________________________

Voor de uitslag dient u, na het onderzoek,
zelf een afspraak te maken bij uw behandelend arts.
U krijgt de uitslag van uw arts op:
Datum: ______________________________
Tijdstip: ______________________________
Meldpunt: ____________________________

© 01-2016

Internet
www.zuyderland.nl

080

Klinische neurofysiologie/Vaatfunctie
Meldpunt Oost 13
Telefoonnummer 088 – 459 7712

