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Klinische Neurofysiologie
EEG na slaapdeprivatie

EEG onderzoek na 24 uur slaapdeprivatie; dat wil zeggen dat er 
een EEG onderzoek plaatsvindt na 24 uur slaaponthouding.

Opname
U meldt zich om 22.00 uur bij de spoedeisende hulp. Hier wordt u 
ingeschreven en doorgestuurd naar de afdeling neurologie (P1)

De afdeling
Op de afdeling wordt u een ruimte toegewezen waar u gedurende 
de opname kunt verblijven. U kunt gebruik maken van het dagverblijf 
waar een TV aanwezig is. Het is de bedoeling dat u de hele nacht 
wakker blijft. U mag dus geen slaapmedicatie innemen. Eventuele 
andere medicijnen kunt u innemen op dezelfde tijd als u gewend bent.
Hiervoor moet u uw eigen medicijnen van thuis meebrengen. Wanneer 
u niets te doen hebt, valt u waarschijnlijk in slaap. U moet zorgen dat 
u zich niet verveelt, u kunt iets te lezen meebrengen of een walkman.
Om ± 08.00 uur krijgt u een ontbijt.

Klachten
Als u klachten krijgt tengevolge van de slaaponthouding moet u dit 
melden bij de verpleegkundige. Deze zal dan eventueel, als het nodig 
is, de arts bellen.

EEG onderzoek na slaapdeprivatie
De arts heeft het doel van dit onderzoek aan u uitgelegd. Als u nog 
vragen hebt dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige.
De ochtend na de slaaponthouding vindt, op de afdeling KNF, het 
EEG onderzoek plaats. De verpleegkundige brengt u naar de afdeling 
KNF route 22 - 2e verdieping.

Na het EEG onderzoek
Na het EEG onderzoek mag u naar huis en gaan slapen.
U mag gewoon eten en drinken.



Controle-datum
De controle-datum krijgt u van uw behandelend arts.
Op het afsprakenbureau kunt u een datum afspreken.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze 
stellen aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de 
afdeling neurologie.


