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In deze brochure worden de diverse onderzoeken toegelicht die plaatsvinden op de 
afdeling Klinische Neurofysiologie/ Vaatlaboratorium. 
 
Verderop in deze brochure wordt aangekruist welk(e) onderzoek(en) u krijgt. 
 

EEG-onderzoek 

Bij een EEG-onderzoek (Elektro-Encephalo-Grafie) wordt de elektrische activiteit van 
de hersenen gemeten. U krijgt een soort muts opgezet waarin elektroden bevestigd 
zijn, of u krijgt 23 elektroden op het hoofd geplakt. Om een goede registratie te 
krijgen, wordt er een soort pasta onder de elektroden aangebracht. Dit kan wat 
gevoelig zijn op de hoofdhuid. Indien de elektroden geplakt zijn, worden deze na 
afloop met aceton verwijderd.  
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Om mogelijke beschadiging van kleding te vermijden, kunt u dus beter geen 
synthetische bovenkleding dragen die gevoelig is voor deze stof. Voor het onderzoek 
is het belangrijk dat uw haar schoon en droog is; gebruik ook geen gel of haarlak! Als 
u oorsieraden draagt, wilt u deze dan vóór het onderzoek uitdoen? 
 
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Het onderzoek duurt ongeveer 
een uur. 
 
Ambulant EEG-onderzoek 
Bij een ambulant EEG-onderzoek wordt gedurende een lange tijd (meestal een dag en 
een nacht) de elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Op uw hoofd worden 
ongeveer 25 elektroden geplakt. De elektroden worden aangesloten op een kleine 
draagbare recorder die u tijdens het hele onderzoek met u meedraagt. U neemt de 
apparatuur mee naar huis en u slaapt ook gewoon thuis in uw eigen bed. Als u tijdens 
het onderzoek symptomen ervaart kunt u dat aangeven door op een knop te 
drukken. Het precieze moment van uw klachten wordt dan vast-gelegd. 

De volgende dag komt u naar het ziekenhuis en worden de recorder en de elektroden 
verwijderd. Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw haar schoon en droog is. 
Gebruik geen gel of haarlak! De elektroden worden vastgeplakt met een soort lijm en 
worden de dag erna met aceton weer verwijderd.  
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Het is belangrijk dat u gedurende deze dag en nacht een makkelijk zittend T-shirt 
draagt, waarin u ook kunt slapen. 
 

EP-onderzoek 

Bij een EP-onderzoek (Evoked Potential) wordt de reactie van de zenuwbanen op een 
bepaalde prikkel gemeten. Voor een BAEP-onderzoek zijn dit geluidsprikkels; voor 
een SEP-onderzoek stroomstootjes en voor een VEP-onderzoek lichtprikkels. Hiervoor 
worden, afhankelijk van het aangevraagde onderzoek, enkele elektroden op hoofd, 
nek, schouder en/of rug geplakt. Deze elektroden worden aangesloten op een 
apparaat waarmee de opgewekte potentialen (reacties) gemeten kunnen worden. Na 
afloop worden, afhankelijk van de plakmethode, de elektroden weer verwijderd met 
water of aceton. Om mogelijke beschadiging van kleding te vermijden, kunt u dus 
beter geen synthetische bovenkleding dragen.  
Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw haar schoon en droog is; gebruik ook 
geen gel of haarlak! Als u oorsieraden draagt, wilt u deze dan vóór het onderzoek 
uitdoen? 
 
De duur per onderzoek varieert van 30 minuten tot een uur. 
 

EOG-onderzoek 

Bij een EOG-onderzoek (Elektro-OculoGrafie) wordt de elektrische activiteit van de 
ogen gemeten. U krijgt hiervoor enkele elektroden op de huid rondom uw ogen 
geplakt.  
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Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank of zit u op een stoel voor een 
lichtscherm met twee lampjes die afwisselend branden. U wordt gevraagd om steeds 
naar het brandende lampje te kijken. Dit gebeurt eerst in het donker; daarna in het 
licht. 
 

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. 
 

ERG-onderzoek 

Bij een ERG-onderzoek (Elektro-RetinoGrafie) wordt de elektrische activiteit van het 
netvlies gemeten. Daartoe worden twee elektroden op het hoofd geplakt en twee 
contactlenselektroden op het oog geplaatst. De ogen worden hiervoor eerst verdoofd 
met behulp van oogdruppels. Daarnaast krijgt u ook oogdruppels die voor een 
pupilverwijding zorgen. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank, terwijl u 
naar lichtflitsen kijkt. Als gevolg van de pupilverwijding kunt u tot circa een uur na 
afloop van het onderzoek last hebben van wazig zien. Dit verdwijnt weer vanzelf. Het 
is echter wel aan te raden niet zelf naar huis te rijden. Ook kunt u tot circa een uur na 
afloop van het onderzoek last hebben van direct zonlicht. Het kan daarom prettig zijn 
om na het onderzoek een zonnebril te dragen. Tijdens het onderzoek en tot ongeveer 
een uur na afloop kunt u geen contactlenzen dragen. Gebruik voor het onderzoek 
geen oog make-up. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer een uur. 
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EMG-onderzoek 

Bij een EMG-onderzoek (ElektroMyo-Grafie) wordt de functie van spieren en 
zenuwen onderzocht. Welke spieren worden onderzocht, is afhankelijk van uw 
klachten en de bevindingen tijdens het onderzoek. De functie van de zenuwen wordt 
onderzocht met behulp van kleine stroomstootjes, welke veelal een prikkelend of 
kloppend gevoel geven. Terwijl u op een onderzoeksbank ligt, verricht de specialist 
met behulp van een dun naaldje het onderzoek. Eventuele koude ledematen worden 
vooraf opgewarmd in warm water. Om storingen bij de diverse metingen te 
vermijden, is het noodzakelijk dat uw armen en benen schoon zijn en niet zijn 
ingesmeerd met bijvoorbeeld crème of lotion. 
 
De duur van het onderzoek varieert van een kwartier tot een uur. 
 

Doppler-HTG-onderzoek 

Een Doppler-HTG (Haemato-TachoGrafie) onderzoek is een vaatonderzoek waarbij de 
stroomsnelheid van het bloed in de diverse bloedvaten gemeten wordt. Dit gebeurt 
met behulp van een soort microfoontje waarmee op de huid naar de bloedstroom 
geluisterd wordt. Bij een onderzoek van armen of benen wordt tevens de bloeddruk 
op verschillende plaatsen gemeten.  
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Dit gebeurt in principe op dezelfde manier als bij een gewone bloeddrukmeting; 
daarbij kunnen de banden bij het oppompen een strak gevoel veroorzaken. Het 
onderzoek kan eventueel gevolgd worden door een looptest waarbij u enkele 
minuten op een loopband moet lopen. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u 
geen knellende kleding draagt. Bij onderzoek van de beenvaten mag u geen lang 
ondergoed dragen. Om storingen tijdens het onderzoek te voorkomen is het 
noodzakelijk dat uw armen en benen schoon zijn en niet zijn ingesmeerd met 
bijvoorbeeld crème of lotion. 
 
Het onderzoek duurt meestal 30 tot 45 minuten. 
 

Duplex-onderzoek 

Dit is een combinatie van Doppler en Echo-onderzoek. Met behulp van een taster, die 
op de huid wordt geplaatst, worden de bloedvaten/bloedstroom of zenuwen op een 
scherm zichtbaar gemaakt. Voor dit onderzoek gelden dezelfde 
voorzorgsmaatregelen als voor het Doppleronderzoek, behalve als het een onderzoek 
van de buikvaten betreft. Voorafgaand aan een onderzoek van de buikvaten mag u 
slechts een lichte broodmaaltijd (maximaal twee sneetjes brood met koffie of thee) 
nuttigen. Dit ter voorkoming van gasvorming in de buik. Door gasvorming kan het 
resultaat van het onderzoek negatief beïnvloed worden. 
 
De duur van het onderzoek bedraagt ongeveer een half uur. Afhankelijk van de 
bevindingen tijdens het onderzoek kan deze tijd variëren. 

Slaaponderzoek 

Bij de afdeling Klinische Neurofysiologie/Vaatlaboratorium vindt ook het 
slaaponderzoek plaats. Hieronder worden de drie slaaponderzoeken in het kort 
beschreven. 
 
EEG met slaaponthouding 
Bij dit onderzoek blijft u een nacht wakker en de volgende ochtend wordt een EEG-

onderzoek verricht. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Voor meer 

informatie verwijzen wij naar de brochure ‘Slaaponthouding EEG’ die verkrijgbaar is 

op polikliniek Neurologie. 

Slaap EEG met opname 
Bij dit onderzoek blijft u een nacht in het ziekenhuis. Het EEG-onderzoek wordt 
verricht gedurende de nacht, met videobewaking. Uitgebreide informatie over dit 
onderzoek krijgt u via de polikliniek Neurologie. 
 
EEG met polysomnografie 
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Uitgebreide informatie over dit onderzoek alsook de oproep krijgt u van de afdeling 
Klinische Neurofysiologie/Vaat-laboratorium. 
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Temperatuurdrempelonderzoek 

Bij dit onderzoek wordt een specifieke functie van de dunne zenuwen onderzocht, 
namelijk het voelen van temperatuur. Het onderzoek is niet gevaarlijk. De laborant 
die het onderzoek uitvoert, vertelt u tijdens het onderzoek wat er gaat gebeuren. U 
doet uw schoenen en sokken uit en vervolgens neemt u plaats op het onderzoeksbed. 
U krijgt een blokje op uw rechter of linkerhand/voet. Dit blokje verandert van 
temperatuur. Het is de bedoeling dat u aangeeft of, en wanneer u het blokje warmer 
of kouder voelt worden. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer een uur. 
 

Voorzorgsmaatregelen 

Wij vragen u in verband met de hygiëne vooraf een douche te nemen. Wanneer u 
voor een onderzoek bepaalde specifieke voorzorgsmaatregelen moet nemen, staat 
dit bij het onderzoek vermeld. U hoeft voor deze onderzoeken niet nuchter te zijn. 
 
Het is niet toegestaan tijdens één van bovenstaande onderzoeken gebruik te maken 
van een mobiele telefoon. 
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Wachttijden 

De wachttijd is afhankelijk van het soort onderzoek en kan variëren van enkele 
minuten tot een half uur. Daarom kan het voorkomen dat iemand die na u 
binnenkomt, eerder wordt geholpen. 
 

Risico’s 

Al de genoemde onderzoeken zijn onschadelijk; u houdt er geen nadelige gevolgen 
aan over. Bij sommige onderzoeken wordt aceton gebruikt om elektroden los te 
maken van de huid. Aceton is een prikkend oplosmiddel dat bij morsen synthetische 
kleding kan beschadigen. Als u voor een EEG of EP-onderzoek moet komen, draagt u 
dan liever geen synthetische bovenkleding. 
 

Verhindering 

Bij eventuele verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. Niet afgemelde 
afspraken worden in rekening gebracht. 
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Afspraak 

 
Mevr. / Dhr. ………………………………………………wordt verwacht op: 
 
.......................................dag, ..................................(datum) 
 
om .................................. uur bij de afdeling Klinische 
Neurofysiologie/Vaatlaboratorium van Zuyderland Medisch Centrum: 
 
 Locatie Brunssum (begane grond, routenummer 55) 
 Locatie Heerlen (etage 3, balie 11) 
 Locatie Kerkrade (eerste verdieping) 
 
U wordt opgeroepen voor de volgende aangekruiste onderzoeken: 
 
Hersenonderzoek 
 EEG 
 Ambulant EEG 
 
EP (=Evoked Potential) 
 VEP 
 BAEP 
 SEP 
  
Oog(bewegings-)onderzoek  
 EOG 
 ERG 

 
 

Spier- en zenuwonderzoek 
 EMG 
 
Vaatonderzoek 
Doppler HTG 
 Armvaten 
 Beenvaten 
 Looptest 
 
Duplexonderzoek 
 Halsvaten 
 Armvaten 
 Beenvaten 
 Buikvaten (let op de voorzorgsmaatregelen) 
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 Zenuwen 
 
Slaaponderzoek: 
 EEG na slaaponthouding 
 Slaap-EEG met opname in het ziekenhuis 
 EEG met polysomnografie 
 
Temperatuurdrempelonderzoek 
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Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 
Klinische Neurofysiologie/Vaatlaboratorium 
(088) 459 9711 
 
 
Internet 
www.zuyderland.nl 
 
 


