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Inleiding
Een EEG is een klinisch neurofysiologisch onderzoek dat de elektrische activiteit van de hersenen meet. Hiermee 
wordt informatie verkregen over het functioneren van de hersenen.

Voorbereiding
• Was uw haar de dag vóór het onderzoek. Gebruik geen haarlak, -wax of -gel.
• Draag geen oorsieraden.
• Indien u een gehoorapparaat draagt, gelieve dit zeker op voorhand te vermelden. Dit apparaat kan storing geven 

en zal waarschijnlijk gedurende het onderzoek verwijderd moeten worden.
• Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
• Het gebruik van sommige medicijnen kan het EEG beïnvloeden. Maak vooraf een lijstje met de medicijnen die 

u thuis gebruikt en geef dit door aan de neuroloog. U mag uw thuismedicatie zoals gewoonlijk innemen, tenzij 
anders afgesproken met de neuroloog.

Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en wordt verricht door een speciaal opgeleide verpleegkundige/
secretaresse. De procedure wordt u vooraf nog eens uitgelegd.

De hersenactiviteit wordt gemeten door op de hoofdhuid geplaatste elektroden die met draden verbonden zijn met 
het meetapparaat. Dit gebeurt als volgt:

• Er wordt een open muts op het hoofd geplaatst die wordt aangespannen door middel van horizontale en 
verticale banden. De muts wordt met een lint onder de kin vastgemaakt.

• Daarna worden 22 elektroden onder de mutsbanden geplaatst. De natte elektroden worden met een beetje gel 
op het hoofd bevestigd.

• Vervolgens wordt elke elektrode via een kabel met de meetapparatuur verbonden.

Het plaatsen en controleren van de elektroden duurt 10 tot 15 minuten. De registratie van het EEG duurt ongeveer 
20 minuten, maar bij bepaalde vragen van de specialist (bijvoorbeeld wanneer ook de slaap onderzocht wordt) kan 
dit langer zijn.
 
De gemeten elektrische activiteit wordt op de computer opgeslagen en later door de neuroloog beoordeeld.
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Tijdens het onderzoek
Tijdens het onderzoek zal u gevraagd worden de ogen gesloten te houden en een ontspannen houding aan te 
nemen. Om de hersenfunctie te kunnen beoordelen dient u bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo zal u herhaaldelijk 
gevraagd worden de ogen te openen en terug te sluiten. Gedurende een tweetal minuten dient u dieper en sneller te 
ademen. Tenslotte zullen de hersenen nog kortdurend worden geprikkeld door middel van lichtflitsen. Deze prikkels 
zijn niet schadelijk voor de hersenen.
Zeer uitzonderlijk kan er bij mensen met (mogelijke) epilepsie een aanval optreden tijdens het EEG. De 
verpleegkundige/secretaresse houdt hiermee rekening en weet ook wat te doen als dit gebeurt.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek verwijdert de verpleegkundige/secretaresse de muts en de elektroden. De eventuele 
gelresten worden met wat water weggenomen.
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 op een later tijdstip met u bespreken of overmaken 
aan de aanvragende collega-specialist.
Soms is het nodig het EEG nog eens te herhalen om meer duidelijkheid te krijgen. Ook dit zal door de neuroloog met 
u besproken worden.

Contact
SECRETARIAAT NEUROLOGIE
E-mail: secneuro@azvesalius.be
T. +(32)12 39 79 12 (alle werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur).

Daar uw oproep niet altijd beantwoord kan worden, spreekt u best uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in 
op het antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk gecontacteerd.


