Slaap Elektroencefalogram
Binnenkort wordt u (of uw kind) op de afdeling KNF (Klinische Neuro Fysiologie)
verwacht voor een slaap-E.E.G. (elektro-encefalogram). In deze folder vindt u
informatie over de voorbereiding en het verloop van dit onderzoek.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar
□ Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar, route 15
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Door middel van dit onderzoek kan een indruk worden verkregen van de
electrische activiteit van de hersenen ook tijdens het inslapen en de slaap.

Voorbereiding thuis
•
•

•
•

Neem op de dag van het onderzoek alle medicijnen mee die op dat
moment worden gebruikt.
De avond voor het onderzoek moet het haar worden gewassen.
Hierna mogen geen haarverzorgingsmiddelen zoals haarlak, gel en
haarversteviging meer worden gebruikt, zodat de hoofdhuid zoveel
mogelijk ontvet is.
Voor het onderzoek mag u geen cafeïnehoudende dranken zoals koffie en
thee of energy drankjes drinken.
Draag geen oorbellen.

Volwassenen
•
•
•

Volwassenen krijgen een afspraak mee voor een slaap-E.E.G. dat om 07.00
uur plaatsvindt.
De dag voor het onderzoek mag u uw normale werkzaamheden verrichten.
De nacht voorafgaand aan het slaap-E.E.G. blijft u de gehele nacht wakker.
Indien u hier problemen mee verwacht, kunt u met uw arts en/of de
spreekuur assistent overleggen of een nacht opname in het ziekenhuis
hiervoor de oplossing kan zijn.

Kinderen
De KNF-laborant vertelt u welke voorbereiding voor uw kind geldt. Vertel uw
kind, zo mogelijk, van tevoren hoe het onderzoek verloopt. U mag bij het
onderzoek aanwezig zijn.
1. Als kinderen nog een middagslaapje doen, krijgt u een afspraak mee voor
een slaap-E.E.G. dat om 13.00 uur plaatsvindt.
- Uw kind moet tot aan het onderzoek wakker worden gehouden.
- Stel eventuele (fles-)voeding uit, zodat deze tijdens het onderzoek kan
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Slaap-E.E.G.

worden gegeven.
- Neem knuffels, leesboekje, fopspeen mee.
2. Bij jonge kinderen die ‘s middags niet meer slapen, kan het slaap- E.E.G. om
19.30 uur worden afgesproken.
- Laat uw kind de avond vóór het onderzoek extra laat naar bed gaan.
- Wek op de dag van het onderzoek uw kind heel vroeg, bijvoorbeeld om
06.00 uur.
- Laat uw kind naast de normale activiteiten zo mogelijk extra activiteiten
ondernemen, zodat het ‘s avonds moe genoeg is om tijdens het
onderzoek in slaap te vallen.
3. Voor oudere kinderen kan het slaap-E.E.G. om 07.00 uur ‘s ochtends worden
afgesproken.
- De dag voor het onderzoek mag tot 24.00 uur het
normale slaappatroon worden gevolgd.
- Wek uw kind om 24.00 uur en zorg dat het de rest van de nacht wakker
blijft.
- Volg desgewenst de procedure voor volwassenen.
Belangrijk: de beschreven richtlijnen voor kinderen en daarmee de kans om uw
kind ook werkelijk te laten slapen, zijn afhankelijk van de slaapbehoeften en
gewoonten van uw kind. U kunt zelf het beste beoordelen of uw kind veel of
weinig slaap nodig heeft en welke richtlijnen voor uw kind het beste zijn.

Dag van het onderzoek
Op de afgesproken tijd wordt u (of uw kind) verwacht in de wachtruimte
van de afdeling KNF op de eerste verdieping (route 15). Een KNF-laborant
haalt u op en begeleidt u tijdens het onderzoek . De KNF-laborant ‘plakt’ een
aantal elektroden (kleine metalen plaatjes) op de hoofdhuid. Vaak zijn deze
elektroden verwerkt in een soort cap. Het contact met de hoofdhuid wordt
optimaal door het aanbrengen van een pasta op de hoofdhuid. Dit kan wat
vervelend aanvoelen.
Vervolgens wordt u (uw kind) comfortabel op een bed gelegd. Na controle van
de elektroden is het de bedoeling dat u (uw kind) in slaap valt. De KNF-laborant
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volgt de registratie van de slaapactiviteit in dezelfde of in een aangrenzende
ruimte. Wanneer er voldoende slaapactiviteit is geregistreerd, worden de
elektroden (de cap) verwijderd.
Tijdens het onderzoek vindt er ook een videoregistratie plaats. Als u hier
bezwaar tegen hebt, laat dit dan de laborant even weten.

Na het onderzoek
De resten pasta kunt u het best verwijderen door het haar thuis te wassen.
Volwassenen
U dient er rekening mee te houden dat u na afloop van de registratie nog wat
slaperig bent, begeleiding (vervoer) is gewenst. U kunt thuis rustig uitslapen en
de dag na het onderzoek uw werkzaamheden hervatten.

Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij het
volgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Afdeling KNF Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar: 088 – 005 95 74
Polikliniek Neurologie:			
088 – 005 96 84

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl
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Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de
afdeling Klinische Neurofysiologie.

