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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een ENG 
(Electronystamogram). Hierbij wordt uw evenwichtsorgaan onderzocht 
door het meten van oogbewegingen. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. 
In deze folder staat hoe u zich thuis op het onderzoek kunt voorbereiden. En 
vindt u informatie over het verloop van het onderzoek.

Wat is belangrijk om te weten voor het onderzoek?

Medicijnen
Als u medicijnen tegen duizeligheid gebruikt, mag u deze voor het 
onderzoek  niet innemen. U hoort van de dokter hoelang van tevoren u met 
deze medicijnen moet stoppen. Als u nog andere medicijnen gebruikt moet 
u die wel gewoon innemen.

Eten /drinken
U mag de dag voor het onderzoek en op de dag zelf geen alcohol gebruiken.
U kunt het beste voor het onderzoek alleen een lichte maaltijd eten.

Make-up
Op de dag van het onderzoek t geen make-up, ook geen eyeliner en 
mascara, of crème in het gezicht gebruiken.

Waar meldt u zich
Voor het onderzoek kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek 
neurologie, nummer 80.

Hoe verloopt het onderzoek
Tijdens het eerste deel van het onderzoek zit u in de onderzoeksstoel.
U krijgt een ‘videobril’ op die uw oogbewegingen filmt.
Deze bewegingen worden op de computer opgeslagen. De bril wordt met 
een klepje ‘afgesloten’ zodat u niet om u heen kunt kijken. U wordt gevraagd 
om recht vooruit te kijken. Dan krijgt u enkele vragen / opdrachten waarbij 
de spontane oogbewegingen gemeten worden. Het klepje wordt daarna 
weggehaald en u krijgt kijkopdrachten, waarbij het belangrijk is het hoofd zo 
stil mogelijk te houden en alleen met uw ogen de opdracht uit te voeren.
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Bij het laatste onderdeel van het onderzoek ligt u op een bed en worden de 
oren met warme en koude lucht uitgespoten om de werking van de 
evenwichtsorganen te meten. Hierbij kan u duizelig en eventueel misselijk 
worden, maar dit duurt kort.
Bij dit onderdeel wordt de bril weer ‘gesloten’. Tijdens het onderzoek vragen 
wij u de ogen goed open te houden en zo min mogelijk te knipperen.
Als het niet lukt om met behulp van de videobril de oogbewegingen te 
meten, krijgt u 5 elektroden rondom de ogen geplakt, dit gebeurt met 
kleefpasta. Eerst worden de plekjes met een wattenstaafje met wat scrub 
een beetje geschuurd. De elektroden worden met de computer verbonden 
en zo kunnen uw oogbewegingen geregistreerd worden. Na het onderzoek 
worden de elektroden weer verwijderd.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Omdat u last kunt hebben van duizelingen en eventueel misselijkheid, 
verzoeken wij u niet alleen te komen en na afloop geen auto of (brom)fiets 
te besturen. Omdat bij het uitvoeren van het onderzoek optimale 
concentratie van zowel de patiënt als de laborant vereist is, kan uw 
begeleider niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

De uitslag
De uitslag krijgt u van de specialist tijdens uw volgende afspraak op de poli 
of tijdens het bezoek van de specialist op de verpleegafdeling.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen,
T 010 297 57 68, of de vragen tijdens het onderzoek stellen.

Wat te doen als u niet kunt komen?
Als u niet kunt komen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, want in uw 
plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.
Het telefoonnummer hiervoor is 010 297 53 70. Van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur. www.ikazia.nl
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