Geachte mevrouw/heer,
U heeft zojuist een afspraak gemaakt voor een
evenwichtsonderzoek. Graag geven wij u wat
meer informatie over dit onderzoek, zodat u rustig
en in zekere mate voorbereid het onderzoek kunt
ondergaan.
● Als u medicatie neemt voor uw
evenwichtsstoornissen moet u deze stopzetten
drie dagen voor het onderzoek.
● We raden u aan om juist voor het onderzoek
geen zware maaltijd te benutten.
● Gelieve geen schmink (bruine crème of
poeder) op het aangezicht te doen.
● Grote oorbellen laat u beter uit.

1 Verloop van het onderzoek
● Eerst wordt de huid ontvet met behulp van een
scrub en ether.
● Nadien worden 3 elektroden gekleefd: één
naast elk oog en één midden op het
voorhoofd.
● Tijdens het onderzoek vragen wij u om enkele
eenvoudige opdrachten uit te voeren.

2 Wat wordt er onderzocht?

4 Praktische aandachtspunten

Het evenwichtssysteem kan niet rechtstreeks
onderzocht worden zoals dat het geval is met het
gehoor. Daarom gaan we meten hoe uw
evenwichtsorganen werken door uw
oogbewegingen te registreren.

● Hou er rekening mee dat het inschrijven enige
tijd in beslag kan nemen. Kom dus tijdig
(30 minuten voor het geplande onderzoek)
naar het ziekenhuis.

Die oogbewegingen lokken wij uit door u een
aantal opdrachten te laten uitvoeren: een
lichtpunt volgen met de ogen, uw stoel heen en
weer laten bewegen, de oren irrigeren met warm
en koud water, …

● U moet geen geld voorzien. De rekening van
het onderzoek wordt later opgestuurd. Als u
nog een consultatie heeft bij de dokter, betaalt
u die wel ter plaatse.

Duur: ± 1 uur.

● Breng uw identiteitskaart mee.

● Eet voor dit onderzoek niet te veel. Een licht
ontbijt of een lichte lunch is aangewezen.
● Stop evenwichtsmedicatie (o.a. Betaserc) drie
dagen voor het onderzoek.

3 Van wie krijgt u de resultaten?
De resultaten worden aan uw behandelende
Neus-Keel-Oorarts bezorgd.
Tijdens een volgende consultatie of meteen na het
onderzoek wordt het resultaat en een eventuele
behandeling besproken. Hiervoor maakt u zelf een
afspraak bij uw NKO-arts, mocht dit nog niet
gebeurd zijn.

Vragen aan arts

Hebt u vragen of
opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de
dienst aan. Zij of hij zal u met raad
en daad bijstaan.
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