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Klinische Neurofysiologie / Neurologie 
 

24 uurs EEG registratie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een 24-uurs EEG registratie 
krijgt. Uw behandelend arts heeft u al het een en ander uitgelegd over dit onderzoek. 
In deze folder kunt u alles rustig nalezen en vindt u verdere informatie over het 
onderzoek. 
 
 
Waarom een 24-uurs registratie? 
Met een 24-uurs registratie wordt de functie van de hersenen gedurende 24 uur 
onderzocht. Hierdoor krijgt de arts een betere indruk van het functioneren van de 
hersenen. Doordat deze registratie, in tegenstelling tot een routine EEG, 24 uur 
duurt, is de kans groter dat sporadisch optredende stoornissen gevonden worden. 
 

Voorbereiding 
 
Verhindering / Afmelding 
Als u door onverwachte omstandigheden niet op de afspraak kunt komen dan vragen 
wij u dit minimaal één week van tevoren door te geven. Een andere patiënt kan dan 
worden opgeroepen en wij kunnen een nieuwe afspraak voor u maken. 
 
Voorbereidingen thuis 

 In verband met het aanbrengen van de elektroden(dopjes) op het hoofd, 
verzoeken wij vóór het onderzoek uw haren te wassen. Gebruik daarna geen gel, 
haarlak of vet in uw haar. 

 Trek iets wijdere kleding aan met voorsluiting (vest, blouse, etc.) met daaronder 
een hemd of T-shirt welke u ’s nachts aan kunt houden. 

 
Meenemen naar het ziekenhuis 

 Neem bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispas en identiteitsbewijs 
mee. 

 Breng een horloge mee, zodat de tijd van uw horloge afgestemd wordt met de tijd 
op onze apparatuur. 
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Het onderzoek 
 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Klinische Neurofysiologie, 
locatie Venlo. 
 

Voorbereiding in het ziekenhuis 
Een laborant bevestigt met speciale klei de elektroden op uw hoofd. Deze elektroden 
worden verbonden met een klein opnamekastje(recorder). Het kastje gaat in een 
hoesje, dat u op uw borst moet dragen. 
 

Duur van de voorbereiding 
Deze voorbereiding duurt ongeveer 1 uur. 
 

Het onderzoek thuis 
 

Naar huis met recorder 
Nadat de elektroden en de recorder zijn aangebracht gaat u naar huis, werk of 
school. Het is belangrijk dat u in de periode dat u de recorder draagt uw normale 
bezigheden en gewoonten zoveel mogelijk aanhoudt.  
 
 

Let op met straling tijdens de registratie 
Voor de kwaliteit van de registratie is het van belang dat u in deze periode mobiele 
telefoons zoveel mogelijk vermijdt. Ook dient u uit de buurt te blijven van 
magnetrons. Dit in verband met straling van deze apparatuur. 
 
 

Medicijnen 
Als u medicijnen gebruikt, neem deze dan op de gebruikelijke wijze en tijd in. 
 
 

Invullen dagboek 
Om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het voor de arts van 
belang precies te weten wat u zoal hebt gedaan en hoe u zich daarbij hebt gevoeld. 
Vul daarom het dagboekje dat u meekrijgt nauwkeurig in. 
 

Na het onderzoek 
 
Dag na het onderzoek 
De volgende dag meldt u zich opnieuw op het afgesproken tijdstip op de afdeling 
Klinische Neurofysiologie. 
Locatie Venlo 
 
De laborant verwijdert de elektroden met warm water en maakt uw haar zo goed 
mogelijk schoon. 
 
Uitslag van het onderzoek 
Zodra de uitslag van dit onderzoek bekend is, krijgt u een brief thuis gestuurd, met de 
afspraak bij uw behandelend neuroloog. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) 
 

Locatie Venlo 
 

routenummer 53  
Voor beide locaties 
 (077) 320 51 17  
 

Locatie Venray 
 

routenummer 24 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  tussen 08.30 en 16.30 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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