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Binnenkort komt u voor een MEP-onderzoek (Magnetisch Evoked Potential) naar de 

afdeling Klinische Neurofysiologie. Uw huisarts of specialist heeft u hiervoor 

doorverwezen. In deze folder wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt en krijgt u 

informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.  

Het doel van het onderzoek 

Met behulp van het MEP-onderzoek wordt de geleidingssnelheid van de motorische 

zenuwbanen onderzocht door middel van magnetische schokken.  

De voorbereiding op het onderzoek 

In het belang van het onderzoek verzoeken wij u: 

• aan te geven als u een pacemaker heeft of als u metalen onderdelen (protheses) 

in uw lichaam heeft 

• aan te geven als u een operatie aan of in het hoofd heeft ondergaan 

• aan te geven als u epilepsie heeft 

• op de dag van het onderzoek geen bodylotion te gebruiken 

• op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen  

• uw eventuele medicijnen gewoon in te blijven nemen 

De gang van zaken  

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Klinische 

Neurofysiologie / Vaatfunctie. U wordt verwezen naar de desbetreffende 

wachtkamer, waar u wordt opgehaald door een neuroloog of laborant. 

 

Tijdens het MEP-onderzoek ligt u op een bed. Er worden eerst elektroden bevestigd 

op spieren aan uw voeten en handen.  

Hierna dient de neuroloog magnetische schokken toe. Eerst boven op het hoofd en 

later ook in de nek en onder in de rug. Deze schokken voelen anders aan dan 

elektrische. Ze lijken op tikken die met de vlakke hand op het hoofd worden gegeven.  

Tegelijk met de magnetische schok ontstaat een hoorbare klik en trekken enkele 

spieren van armen en benen samen. Dit veroorzaakt vaak even een schrikreactie, 

maar het onderzoek is niet pijnlijk. 

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. 
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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, u vindt het telefoonnummer 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: ____________________________ 

 

 

Klinische Neurofysiologie (KNF) / Vaatfunctie 

Meldpunt Oost 13 

Telefoonnummer 088 - 459 7712 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


