Na het onderzoek
Voor een aangenaam gevoel
achteraf best gewassen worden.
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Resultaten
Na het onderzoek zal de neurofysioloog de
resultaten beoordelen en interpreteren volgens de
gegevens
die
hij
bezit
(voorgeschiedenis,
medicatie,…).
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Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88 A - 9000 Gent
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Er wordt een volledig rapport van de resultaten
opgesteld.
Dit
rapport wordt
behandelende arts.

doorgestuurd

naar

de

www.guislain.be
Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

Nog vragen?
Hebt u na het doornemen van deze informatie toch
nog praktische vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen.
Onze contactgegevens vindt u terug op de achterzijde van deze folder.

EEG (Q-EEG)
CNV-P300

Campus Sint-Alfons
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56
Campus De Deyne
Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
Campus Lorkenstraat – PVT
p/a Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
P.C. Dr. Guislain behoort tot het
Provincialaat der Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119, 9000 Gent

Ondernemingsnummer 0406.633.304

Inleiding

Voorbereiding

Wat is wat

De arts schreef een EEG (Q-EEG) en/of een
CNV-P300 onderzoek voor.

Het is aangewezen het haar de dag voor het onderzoek
te wassen.
Vermijd echter het gebruik van kam en föhn en laat het
haar gewoon op natuurlijke wijze drogen.
Tevens is het gebruik van gel, haarlak en dergelijke uit
den boze.

Q-EEG

Deze folder wil alvast een antwoord bieden op
mogelijke vragen waar u mee zit.

Voor het CNV-onderzoek raadt men aan ten minste
twee uur vooraf geen koffie meer te drinken noch te
roken.
Om een optimaal resultaat te bekomen, is het belangrijk dat men zo ontspannen mogelijk is.
Een toiletbezoekje vooraf en het dragen van
comfortabele kledij zijn alvast enkele tips die we
kunnen meegeven om het onderzoek zo aangenaam
mogelijk te maken.

Dit onderzoek bestaat uit volgende delen:

 Een gedeelte met de ogen geopend, waarbij
men af en toe opdracht krijgt de ogen te
openen of te sluiten.

 Een gedeelte met gesloten ogen.
 Een gedeelte met de hoofdtelefoon, waarbij
men klikgeluiden te horen krijgt.

 Een gedeelte waarbij men lichtflitsen te zien
krijgt.

CNV-P300

Wat u moet weten

Het onderzoek zelf

Beide onderzoeken zijn volstrekt pijnloos en
ongevaarlijk.

De onderzoeken gebeuren in een geluidsarme en licht
verduisterde ruimte.

Via deze onderzoeken meet men de elektrische
activiteit van de hersenen.

Voor het onderzoek brengt men een elektrodenmuts
aan waaronder geleidende gel wordt aangebracht.
Er worden achter de oren nog twee bijkomende
elektroden aangebracht.
De geleidende gel kan wat nat en kleverig aanvoelen
maar is na het onderzoek eenvoudig uit te spoelen.
Een kappersbezoek wordt dus best uitgesteld tot na de
onderzoeken.

Beide onderzoeken dienen door de RIZIVbepalingen los van elkaar op verschillende dagen
te gebeuren.

Elk onderzoek duurt ongeveer
20 - 30 minuten
(aanbrengen van de muts
inbegrepen);

Dit onderzoek bestaat uit volgende delen:

 Een gedeelte waarbij men bij het zien van
een lichtflits, opdracht krijgt om een knop in
te drukken. De lichtflits wordt telkens voorafgegaan door een piepend geluid.

 Een gedeelte waarbij men voor een scherm
wordt geplaatst dat afwisselend rood of blauw
kleurt. Ook hier hanteert men een drukknop,
nu bij het zien van het rode scherm.

 Een gedeelte waarbij men een reeks tonen te
horen krijgt, waarbij af en toe een afwijkende
toon opduikt. Men zal vragen om bij die afwijkende toon terug gebruik te maken van de
drukknop.

 Tenslotte een gedeelte waarbij klikgeluiden te
horen zijn maar waarbij men niet dient te
reageren.

