SSEP onderzoek

Voorbereiding van het onderzoek

(Somato Sensibel Evoked Potential)

De laborant neemt u mee naar de onderzoekkamer en
u mag gaan zitten. Als voorbereiding wordt de hoofdhuid schoongemaakt met een gaasje met alkohol. Dan
worden er draadjes (=electroden) met daaraan bevestigd dopjes op uw hoofd, in de nek, de rug en op armen
en benen geplakt. Hiervoor wordt een speciale pasta
gebruikt.
Het onderzoek kan nu beginnen.

Een onderzoek om de werking van de gevoelszenuwen
te meten. De zenuwbanen lopen door tot in de hersenen
daar geven de zenuwcellen signalen af. Deze signalen
kunnen met behulp van een apparaat gemeten worden.
Voorbereiding thuis
►Vóór het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken.
►Het lichaam niet insmeren met crème of lotion!
Registratie
Om te registreren meldt u zich een half uur vóór uw
afspraak bij de Opname balie in de Poli (begane grond).
U trekt een nummer en wacht tot u aan de beurt bent.
U heeft nodig:
►Ponsplaatje van het hospitaal
►Identiteitskaart (of paspoort of rijbewijs); Voor kinderen:

Afdeling ENF
Telefoon

: 432-1298 of 432-1296

Kantooruren: 7.30 –16.00 uur

Datum van de afspraak:..
Tijdstip :

uur

trouwboekje ouders of uitreksel uit het geboorteregister
►Verzekeringspapieren(garantiebrief/kaart of P.P.- ,SVBof BZV kaart)
►Aanvraagformulier van de neuroloog
►Bij “Eigenrekening” betaalt u vooraf bij de kassa
tegenover de Spoedeisende Hulp. U krijgt een registratieformulier en bewijs van betaling. Dit geeft u af bij aanmelding op de afdeling ENF.
Na uw registratie gaat u naar de hoofdingang van het
hospitaal waar de portier u de weg wijst naar de afdeling
ENF( eerste verdieping).

Het onderzoek
Terwijl u op het bed ligt , worden de gevoelszenuwen
van het te onderzoeken lichaamsdeel (armen of benen)
gestimuleerd. Dit geeft een sterk tintelend gevoel maar
Is niet pijnlijk. Als het onderzoek klaar is worden
de draden verwijderd. U kunt uw haar kammen.
Duur van het onderzoek:
+/- 60 minuten.
Tot slot
Na het onderzoek kunt u nu gewoon naar huis, school
of het werk gaan.
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de neuroloog.
Hiervoor maakt u een afspraak.
Mocht u verhinderd zijn wilt u dit dan van tevoren
aan de afdeling ENF melden.
Telefoon: 432-1298 of 432-1296

