
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

SSEP-onderzoek 
  
Locatie  

 OLVG locatie Oost, afdeling Klinische Neurofysiologie, B1 

 OLVG locatie West, afdeling Klinische Neurofysiologie, route 33 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________.________ uur 

 

Kunt u niet komen of wilt u een andere afspraak maken? 

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Er kan dan een andere 

patiënt in uw plaats komen. 

 

 

U krijgt binnenkort een SSEP-onderzoek (Somato Sensibel Evoked 

Potential). Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? En hoe lang duurt het? 

Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Voor het onderzoek  

Gebruik geen gel, haarlak of olie in uw haar op de dag van het onderzoek. Uw haar mag niet 

vet zijn, omdat we elektroden op uw hoofdhuid aanbrengen. 

 

Het onderzoek 

Bij een SSEP-onderzoek meten we uw hersenactiviteit na lichte elektrische prikkels op uw 

armen of benen. Een laborant klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. 

 

Door de laborant worden enkele elektroden (kleine metalen plaatjes) op verschillende 

plaatsen op de huid van uw hoofd en lichaam aangebracht. Vervolgens worden er aan de 

armen en/of benen reeksen lichte elektrische prikkels toegediend. Deze zijn geheel 

ongevaarlijk. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zich zoveel mogelijk ontspant.  

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur 

 

De uitslag 

Uw behandelend arts bespreek het resultaat met u tijdens vervolgafspraak  
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Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/neurologie 

 www.neurologie.nl 

 

 

 

Contact  
afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie Oost 

T 020 599 30 39 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

1e etage B1  

 

afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie West 

T 020 510 83 20 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 33 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 16 juli 2020, foldernr.0259 
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