
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schema 1 Let op: u hoeft niet nuchter te komen 
 

Tijdstip Waar Onderzoek Opmerking 

09.20 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

Kiepproef  

10.00 uur polikliniek Longartsen 

begane grond 

longfunctie  

11.00 uur 

 

polikliniek KNO-artsen 

1e verdieping 

audiogram Inleveren HADS 

formulier 

13.30 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

uitslag + 

behandelplan 

 

 
Schema 2 Let op: u hoeft niet te nuchter komen 

 

Tijdstip Waar Onderzoek Opmerking 

10.00 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

kiepproef  

10.40 uur polikliniek Longartsen 

begane grond 

longfunctie  

11.30 uur polikliniek KNO-artsen 

1e verdieping 

audiogram  Inleveren HADS 

formulier 

13.50 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

uitslag + 

behandelplan 
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Schema 3 U hoeft niet nuchter te komen 

 

Tijdstip Waar Onderzoek Opmerking 

10.15 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

Kiepproef  

11.20 uur polikliniek Longartsen 

begane grond 

longfunctie  

12.00 uur polikliniek KNO-artsen 

1e verdieping 

audiogram  Inleveren HADS 

formulier 

14.10 uur polikliniek Neurologen 

begane grond 

uitslag + 

behandelplan 

 

 

 

Voor het ENG onderzoek en CBM onderzoek krijgt u een aparte afspraak; deze zal vóór de datum van het 

duizeligheidsspreekuur plaatsvinden.  
 

Nuchter  

Voor het ENG onderzoek moet u nuchter blijven, Dit betekent dat u niets mag eten en drinken vanaf 

middernacht (00.00 uur). Ook mag u niet meer roken. Met de medicatie tegen duizeligheid moet u één week 

voor het onderzoek stoppen. 

 

Op de dag van het ENG en CBM onderzoek mag u zich een half uur voor het onderzoek melden bij de poli 

KNO (1e etage) om de gehoorgang te laten controleren. 

 

 
Inleiding 

U bent door uw specialist doorverwezen naar het duizeligheidsspreekuur. Hier worden een aantal 

onderzoeken gedaan die te maken hebben met uw klachten (ENG en CBM onderzoek vinden op een andere 

dag plaats waarvoor u een bericht krijgt). Na deze onderzoeken wordt met u, tijdens een gesprek met zowel 

neuroloog als KNO-arts, de diagnose en het behandelplan besproken. 

 
Voorbereiding 

In overleg met uw arts dient u 1 week voor het ENG/CBM onderzoek te stoppen met slikken van het medicijn 

tegen duizeligheid. 

 
In het ziekenhuis 

U meldt zich op de afgesproken tijd bij een van de poliklinieken (locatie Helmond). De assistente zal u verder 

de weg wijzen. Het ingevulde HADS vragenformulier geeft u af op de polikliniek Keel-, Neus- en 

Oorheelkunde. 

 
Onderzoeken 

De volgorde van uw onderzoeken staat in het schema, vooraan in deze folder. 
● Audiogram 

Hierbij wordt door tonen en spraak het gehoor gemeten. 

Dit onderzoek is geheel pijnloos. 

Duur: 30 minuten 

 

 

 



  

● CBM 

Hierbij wordt de bloeddruk gemeten voor een periode van circa 15 minuten aan de vinger. Daarbij ligt u 

de eerste 10 minuten op een bed. Daarna wordt gevraagd om in 1 beweging te komen staan en dan nog 

5 minuten te blijven staan.  

Dit onderzoek is pijnloos. Wel kunt u hierbij een lichte duizeligheid ervaren. 

Duur: 15 tot 20 minuten. 

Meer informatie over dit onderzoek staat in de folder ‘Continue bloeddrukmeting’ (elkerliek.nl). 

 
● ENG 

Dit is het meten van het functioneren van het evenwichtsorgaan. Dit gebeurt door het testen van 

oogbewegingen en door oorspoeling met koud en warm water. 

Dit onderzoek is pijnloos, maar wekt wel duizeligheid op. 

Duur: 1 uur 

Meer informatie over dit onderzoek staat in de folder  

‘ENG’ (elkerliek.nl). 

 
● Kiepproef 

U gaat op bed zitten en krijgt een speciale bril op. Dan wordt u door de arts naar achteren ‘gekiept’. 

Belangrijk is om hierbij de ogen open te houden. Mogelijk treden de klachten hierdoor op. Dit duurt enkele 

minuten, daarna voelt u zich beter. 

Duur: 5 minuten 

 
● Longfunctie 

Een hyperventilatietest is een onderzoek om te kijken naar de manier van ademhalen. U ademt dan door 

een masker. Het onderzoek is pijnloos, maar het kan wel klachten opwekken die bij hyperventilatie 

passen. 

Duur: 30 minuten 

Meer informatie over het onderzoek staat in de folder ‘Longfunctieonderzoek’ (elkerliek.nl). 

 
Koffie/lunch 

Tijdens het wachten tussen de onderzoeken door, kunt u in het restaurant (centrale hal) koffie of een 

versnapering kopen. Zelf meebrengen mag ook. 

 
Uitslag onderzoeken 

Wanneer alle uitslagen bekend zijn, volgt het gesprek met de neuroloog en KNO-arts. Zij bespreken met u 

het behandelplan. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek Neurologen. 

 
Tot slot 

Meer informatie over duizeligheid kunt u lezen in de folder ‘Duizeligheid’. Heeft u nog vragen over uw 

afspraken neem dan contact op met de specialist die u verwezen heeft naar het duizeligheidsspreekuur. 

 

 

 

http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Patientenfolders/Bloeddrukmeting-CBM-(Continue-bloeddrukmeting).pdf
http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Patientenfolders/Elektronystagmografie-(ENG).pdf
http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Patientenfolders/Patientenfolders-Longfunctieonderzoek.pdf
http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Patientenfolders/Patientenfolders-Duizeligheid.pdf
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Polikliniek Keel-, Neus- en Oorartsen 
Locatie Deurne 
 T: 0493 – 32 89 16 
Locatie Helmond 
 T: 0492 – 59 59 56 
 
Polikliniek Longartsen 
Locatie Deurne 
 T: 0493 – 32 89 13 
Locatie Helmond 
 T: 0492 – 59 59 53 
 
Polikliniek Neurologie 
Locatie Deurne 
 T: 0493 – 32 89 14 
Locatie Helmond 
 T: 0492 – 59 59 54 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 


