Informatie

ENG
(Elektronystagmografie)

Inleiding
Een ENG (Elektronystagmografie) is een onderzoek om een eventuele storing
in het evenwichtsorgaan te meten.
Voorbereiding thuis
● Nuchter
U dient voor dit onderzoek nuchter te zijn, dus ’s morgens niet eten, drinken
en/of roken.
●

Medicijnen
In overleg met uw arts dient u één week voor het onderzoek te stoppen met
de medicijnen tegen duizeligheid.

●

Make-up
Het gebruik van make-up of crème is niet toegestaan in verband met het
contact van de elektrodes.

●

Begeleiding
Het is verstandig een begeleider mee te nemen, omdat u van het onderzoek
tijdelijk duizelig kunt worden.

Vergeet bij uw komst naar het ziekenhuis uw registratiekaart niet.

WWW.ELKERLIEK.NL

In het ziekenhuis
Vanuit de centrale hal van het ziekenhuis volgt u de borden ‘Neurologen’ op de begane grond. Meld u bij de
balie.
Het onderzoek
U mag plaatsnemen in een kantel/draaistoel. Met behulp van plakkers worden elektrodes rondom de ogen
bevestigd. Eerst dient u in een bepaalde richting te kijken. Vervolgens wordt de kantel/draaistoel waarin u zit in
verschillende posities geplaatst. Daarna wordt met koud (30°C) en warm (44°C) water de oren gespoeld.
Hierdoor kan duizeligheid ontstaan of bestaande duizeligheid kan toenemen. Tijdens deze handelingen wordt
de werking van het evenwichtsorgaan gemeten.
Gedurende het onderzoek zal de neurofysiologisch laborant(e) steeds uitleggen wat er gebeurt.
Duur van het onderzoek
Na maximaal 60 minuten is het onderzoek afgelopen.
Uitslag
Bij het eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u de uitslag van uw specialist.
Verhinderd
Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek van de
keel-, neus- en oorartsen.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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