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Somato Sensory Evoked Potential (SSEP)

DOEL VAN HET ONDERZOEK
Een SSEP is een klinisch neurofysiologisch onderzoek dat de reactie van de hersenen en zenuwbanen meet wanneer 
een gevoelszenuw door middel van elektrische schokjes wordt geprikkeld. Hierdoor wordt informatie verkregen over 
het functioneren van de zenuwen en bepaalde zenuwbanen in het ruggenmerg en de hersenen.

Een SSEP wordt mogelijks uitgevoerd bij een vermoeden van een gestoorde doorgave van gevoelsimpulsen aan de 
hersenen. Tijdens operaties aan de wervelkolom, het ruggenmerg of de grote bloedvaten kan een SSEP gebruikt 
worden om de functie van het ruggenmerg te bewaken. Daarnaast kan een SSEP tevens gebruikt worden om de 
prognose te bepalen bij mensen die een ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen door een circulatiestilstand, 
bijvoorbeeld bij een reanimatie.

VOORBEREIDING
• Was uw haar de dag vóór het onderzoek grondig. Gebruik geen haarlak, -wax of -gel.
• Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
• Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotions, olie of vette crème op de huid van armen en benen.
• Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit vooraf.
• Een pacemaker heeft geen invloed op dit onderzoek.

HET ONDERZOEK
Het onderzoek duurt een half uur tot een uur en wordt verricht door de neuroloog en een speciaal opgeleide 
verpleegkundige/secretaresse. De procedure wordt u vooraf nog eens uitgelegd.

U gaat op een onderzoekstafel liggen of zitten en ontbloot uw armen of benen.

Op de zenuwstimulatieplaatsen wordt de huid lokaal ontvet met een korrelige crème. Afhankelijk van de klachten en 
de vraagstelling gebeurt dit meestal aan de polsen of de enkels.
Om te meten of de gevoelssignalen in de hersenen aankomen wordt ook de hoofdhuid op een aantal plaatsen ontvet 
met een korrelige crème. Vervolgens worden kleine metalen plaatjes (elektroden) met een geleidende kleefpasta op 
de ontvette plaatsen geplakt. Deze elektroden zijn met draden aan het meetapparaat verbonden.
Om beter te kunnen vaststellen waar een eventueel probleem zich bevindt, kunnen in het verloop tussen de zenuw 
en het hoofd nog extra elektroden geplakt worden, bijvoorbeeld op de onderrug, de schouder of de nek.

Tijdens het onderzoek

Na het aanbrengen van de elektroden zal de neuroloog met de stimulatie-elektrode de gevoelszenuw prikkelen door 
middel van elektrische schokjes. Deze schokjes kunnen vervelend zijn maar dat is meestal wel goed te verdragen. Het 
onderzoek is niet schadelijk voor de zenuw, noch gevaarlijk voor u.
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De arts zal duidelijk aangeven wat er in de loop van het onderzoek gebeurt.
Mogelijks zal de arts ook de andere lichaamshelft willen testen. Dan dienen de elektroden boven op het hoofd en in 
de schouderstreek verplaatst te worden naar de andere lichaamszijde.
De bevindingen worden in een computerprogramma opgeslagen en bewerkt.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek verwijdert de verpleegkundige/secretaresse de elektroden met water. U kan na het 
onderzoek zelf naar huis gaan en uw dagelijkse bezigheden hervatten.

BEOORDELING EN UITSLAG
De neuroloog beoordeelt het onderzoek en zal de bevindingen net na de SSEP of tijdens een vervolgafspraak met u 
bespreken.

CONTACT
SECRETARIAAT NEUROLOGIE:
E. secneuro@azvesalius.be
T. 012 397 912 (alle werkdagen van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur). Daar uw oproep niet altijd kan 
beantwoord worden, spreekt u best uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U 
wordt dan zo snel mogelijk gecontacteerd.


