Annulatie
Mocht u onverwacht het onderzoek moeten annuleren of
uitstellen dan verzoeken wij u om minstens 72u op voorhand
contact op te nemen met het secretariaat neurologie via
014/71 25 82.
Een tijdige annulatie laat ons ook toe om andere mensen
vroeger op te roepen. Als u wenst eerder opgeroepen te
worden dan de gemaakte afspraak (dus in het geval dat
iemand annuleert), dan kan u ons dit ook laten weten bij het
inplannen van het onderzoek.
Indien u niet aanwezig bent op uw afspraak zonder te
verwittigen, dan heeft de arts het recht om hiervoor een
administratieve vergoeding aan te rekenen.
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Doelstelling?

Wat wordt er gedaan met de resultaten?

Registratie van hersenactiviteit over een dag en een nacht.

De resultaten van het onderzoek en het advies voor behandeling
worden besproken op de volgende consultatie bij de arts.

Waarom?

De rekening van het onderzoek zal later verstuurd worden.
U krijgt de nodige toelichting via de arts.

Wat doen we?
De hersenactiviteit wordt gemeten met elektroden die op het hoofd
worden aangebracht.

Wat zijn elektroden?
Dunne plaatjes, voorzien van een lange draad, om de elektrische
activiteit van de hersenen op te vangen en door te sturen naar een
meetinstrument.

Attesten voor arbeidsongeschiktheid, school of mutualiteit kan u
vragen aan de arts bij uw opname in het ziekenhuis.

Wat brengt u best mee?
•
•
•
•
•
•
•

Identiteitskaart
Een gemakkelijk zittende pyjama of slaapkleed
Toiletgerief (incl. shampoo, handdoeken, fijne kam)
Eventueel uw eigen hoofdkussen
Medicatielijst en eigen medicatie
Eventueel de papieren van de hospitalisatieverzekering
Boek of andere voor bezigheid tijdens de avonduren

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•

Gelieve uw haren netjes te wassen en te drogen, geen gel of lak
aanbrengen aub. Mannen indien mogelijk de baard geschoren.
Gelieve vooraf uw maaltijd te nemen: eten na het aanbrengen van
de sensoren is niet handig. Kauwgom is niet toegelaten.
U bent tijdens uw opname bed/kamergebonden. Dit betekent dat u
niet buiten uw kamer kan na het aanbrengen van de sensoren.
Na het aanbrengen van de sensoren kan u niet meer naar buiten om
te roken. Roken in het ziekenhuis is ten strengste verboden.
In functie van het onderzoek wordt u gefilmd vanaf de
aankoppelingen van de sensoren.
GSM dient te worden uitgeschakeld vanaf het moment dat u effectief
gaat slapen.

