VEP-onderzoek
Bij een VEP-onderzoek wordt de oogzenuw doorgemeten. Het doel van een VEP-onderzoek is
het meten van de reactie van de hersenen op een visuele prikkel. De afkorting betekent VEP
betekent Visual Evoked Potential. Een VEP-onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Voorbereiding
Dit onderzoek vraag geen voorbereiding. U mag gewoon eten en drinken. Uw medicijnen kunt
u gewoon gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert.
Verloop van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt de oogzenuw getest. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. Eerst
wordt uw hoofd opgemeten en worden enkele streepjes met een huidpotlood gezet. Op deze
plaatsen worden vier electroden op uw hoofd aangebracht die de hersenactiviteit opvangen
en registreren. Van dit registreren voelt u niets. U moet enige tijd naar een televisiescherm
kijken waarop een dambord patroon zichtbaar is. De zwart-witte vakjes zullen verspringen
terwijl u naar het midden blijft kijken. Een bril die u draagt om in de verte te zien, kunt u
gewoon dragen.
Na het onderzoek
Met uw arts heeft u voor het onderzoek al afgesproken wanneer en hoe u de uitslag te horen
krijgt. Laboranten van de functieafdeling KNF kunnen u er geen mededelingen over doen.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de
laboranten van de afdeling.
Vragen
De secretaresse van uw arts heeft een afspraak voor u gemaakt. Volg route 8 naar de
functieafdeling Klinische Neurofysiologie. Mocht u verhinderd zijn, of heeft u nog vragen,
neem dan contact op met de polikliniek Neurologie, telefoonnummer 0513 – 685 370. U kunt
uw vraag ook stellen via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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