Klinische Neurofysiologie (KNF)

ONDERZOEK VAN HET
EVENWICHTSORGAAN

VNG (videonystagmografie)

Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie voor
een VNG (onderzoek van het evenwichtsorgaan). In deze folder leest u over
dit onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Lees deze folder goed
door.
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de polikliniek
Neurologie/Klinische Neurofysiologie (KNF), volg route 22.
WAT IS EEN VNG?
In ons hoofd zitten de evenwichtsorganen. Als we bewegen, bijvoorbeeld ronddraaien, worden deze organen gestimuleerd. De ogen reageren hierop door
ook te bewegen. Bij een VNG (onderzoek van het evenwichtsorgaan) wordt
de oogbeweging gemeten. De oogbeweging zegt iets over de werking van
de evenwichtsorganen. Tijdens dit onderzoek heeft u een videobril op die de
oogbewegingen registreert.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP HET ONDERZOEK?
•Draag/gebruik op de dag van het onderzoek geen make-up op of rond de
ogen.
•Uw arts heeft waarschijnlijk met u besproken om drie dagen voor het onderzoek te stoppen met medicijnen tegen duizeligheid en oorsuizen. Dit is
nodig omdat deze medicijnen de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden.
•U mag de avond voor het onderzoek geen slaapmiddelen of alcohol gebruiken.
•We raden u aan om te regelen dat uw partner of een andere naaste u naar
huis kan brengen na het onderzoek. Het komt soms voor dat mensen wat
duizelig zijn na het onderzoek.
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HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?
U krijgt tijdens dit onderzoek verschillende testen:
•Kanteltesten
U moet een aantal kantelingen met het hoofd en het lichaam maken.
De laborant zal u helpen en uitleg geven.
•VNG
U moet met de ogen lampjes volgen.
U zit op een stoel die langzaam heen en weer beweegt en ronddraait. Dit
gebeurt in het donker.
Uw oren worden gespoeld met warm en koud water. Dit gebeurt in het
donker.
NA HET ONDERZOEK
•U kunt even duizelig zijn of wat licht in het hoofd worden. Dit verdwijnt
meestal snel.
•Een enkele keer voelt iemand zich een beetje ziek of misselijk. Helaas kunnen we dit niet altijd voorkomen. Het onderzoek is onschuldig.
DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek duurt ongeveer 90 minuten (anderhalf uur).
Het resultaat van het onderzoek wordt door de behandelend arts met u besproken.
AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft
minimaal 24 uur voor de afspraak aan ons door. We maken dan een nieuwe
afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De
medewerkers van de afdeling Klinische Neurofysiologie geven u graag meer
informatie.
NEUROLOGIE
0344-673870
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