EEG-onderzoek
bij kinderen

Welk onderzoek?
EEG

Waarom dit onderzoek?
Om te zien hoe het met je hersens gaat

Waar is het onderzoek?
Afdeling Klinische Neurofysiologie
Volg route Functieafdelingen, eerste etage. Lift uit, gelijk links.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Ongeveer 60-90 minuten

Hoe gaat het onderzoek?
Papa of mama mag mee met dit onderzoek. In de onderzoekkamer staat
een stoel en een bed. Je gaat op de stoel zitten of op schoot zitten bij
papa of mama. De EEG-laborant meet hoe groot je hoofd is en zet rode
potloodstreepjes op je hoofd. Op de plek van de rode streepjes wordt het
schoongemaakt met een wattenstaafje. Dat is een koud en kriebelig gevoel.
Daarna moet je op bed gaan liggen. Op de rode potloodstreepjes wordt
speciale lijm gedaan. Er worden plakkertjes opgeplakt waar een draadje aan
vastzit.
De andere kant van de draadjes worden vastgemaakt aan de computer
waarop je kan zien hoe je hersenen werken. Je ligt nu rustig op bed en papa
of mama zit naast je. Dit duurt ongeveer 30 minuten.
De EEG-laborant zit achter een groot raam, en zegt wat je moet doen.
Bijvoorbeeld: doe je ogen open en doe ze maar weer dicht. Ook moet je
een paar minuten heel diep zuchten en diep in- en uitademen. Als het
onderzoek bijna klaar is komt er een lamp die steeds sneller gaat knipperen
met lichtjes. Je hoeft er niet in te kijken want je mag je ogen dichthouden.
Daarna is het onderzoek klaar.

De draadjes worden van je hoofd afgehaald en het wordt schoongemaakt
met warm water. Dan ga je met mama of papa terug naar de Kinderafdeling.
De rode streepjes en de speciale lijm gaan er met het douchen helemaal af.

Vragen?
Je kunt altijd bellen naar de Kinderafdeling of even langs komen bij de
medisch pedagogisch zorgverlener.
Telefoonnummer: 088 979 22 13
Kinderafdeling C13b, HMC Westeinde

Let op!
Voor het onderzoek moet je haar schoon zijn, dus je mag geen
crèmespoeling, olie of gel in je haar. Anders blijven de plakkertjes niet
zitten.
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