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Beste ouder(s),

Deze brochure geeft u meer 
informatie over een EEG 
en probeert op een aantal 
veelgestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelend arts en de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.

INHOUDSTAFEL
 1. Wat is een EEG?
 2. Waarom dit onderzoek?
 3. Uitslag
 4. Tips voor ouders
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1. Wat is een EEG?
E lektro
E ncephalo
G ram
Met dit onderzoek wordt een teke-
ning gemaakt van de werking van 
de hersenen. Hier kan de dokter 
de werking en eventuele storingen 
in de hersenen aflezen.

2. Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek is om te zien of de 
hersenen in je hoofd nog goed 
werken. Bijvoorbeeld na een val of 
stuipen.

De kleinste kinderen mogen bij 
mama/papa op de schoot zitten. 
Grotere kinderen mogen zelf in de 
stoel zitten.
Je krijgt een badmuts met een he-
leboel knopjes op je hoofd.
De verpleegster doet gel in al 
deze knopjes. Nu worden draad-
jes aan de knopjes vastgemaakt. 
Die draadjes zitten vast aan een 
computer.

Dit doet allemaal géén pijn.
Kleine kinderen mogen nu een 
flesje drinken, grotere kinderen 
moeten gewoon blijven stilzitten.

De verpleegster zegt jou wanneer 
je je ogen mag openen en wan-
neer je ze moet sluiten. Daarna 
laat ze je verschillende lichtjes 
zien. Als de computer zijn teke-
ning af heeft, worden de draadjes 
losgemaakt en mag je de badmuts 
afzetten. Je haren zijn nu wel heel 
vettig, maar mama/papa kan dit 
uitwassen.

3. Uitslag
U wordt direct na het onderzoek 
bij de dokter (neuroloog) ver-
wacht.
Hij/zij heeft een gesprek met u en 
bekijkt de resultaten.

4. Tips voor ouders
Probeer uw kind aan te sporen om 
rustig te blijven, zodat het onder-
zoek correct kan verlopen.
Geef uw kind een complimentje 
als het heel flink is geweest.



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be
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