Patiënteninformatie

EEG Hersenfilmpje voor kinderen
Speciale informatie voor kinderen
Je bent al eens in het ziekenhuis bij de dokter
geweest. Nu heeft de dokter gezegd dat wij van jou
een filmpje moeten maken en daarom vertellen wij
in deze folder hoe dat gaat.

Een beetje saai nog hé, deze folder?

Wat gebeurt er bij een hersenfilmpje (EEG)?
Als je in de wachtkamer zit, word je door een
zuster of broeder gehaald die bij jou het filmpje
gaat maken.

Teken er maar een gezicht en haren in. Wat gebeurt
er in je hoofd? Laat je fantasie er op los.

Mama of papa mogen meekomen en je mag ook
een voorleesboekje, je knuffel en een flesje
drinken meebrengen.

Maak jij er maar iets moois van! Je mag hem
inkleuren.

Breng de folder maar mee als je voor het onderzoek
komt. Dan kunnen wij hem ook bewonderen, want
we zijn heel nieuwsgierig wat jij er van gemaakt
hebt.

Dan mag je heel lang op een groot bed liggen,
papa of mama mogen op eenstoel ernaast komen
zitten. Je krijgt een muts op je hoofd en die muts
zit vol met dopjes(elektroden). Deze dopjes
worden gevuld met gel en dan maakt de zuster of
broeder met een soort pennetje hele kleine
krasjes op je hoofdhuid. Dit kan een beetje zeer
doen. Op je gezicht en op je armen worden met
een plakkertje nog een paar draadjes
vastgemaakt.
Aan de muts zitten draadjes vast en deze
draadjes gaan samen als een kabel met stekker
naar een klein apparaatje wat ook weer met een
dikke kabel verbonden is met de computer. Als
de muts goed vast zit, gaat de broeder of zuster
achter de computer zitten om een (hersen)filmpje
te maken. Dit doet helemaal géén pijn! Wel moet
je proberen om een poosje heel stil te blijven
liggen. Tijdens het filmpje moet je soms je ogen
open en weer dichtdoen. Als je groot genoeg bent
mag je proberen een aantal minuten diep te
zuchten. De zuster of broeder vraagt je om goed
in een soort disco-lamp tekijken.
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Als het filmpje klaar is, wordt de muts weer van
je hoofd gehaald en mag je weer samen met
mama of met papa mee.
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