
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

ENG-onderzoek 

Elektro Nystagmo Grafie 
 
 
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 ENG-onderzoek (ElectroNystagmoGram). Een 

laborant klinische neurofysiologie onderzoekt hiermee de werking van 

uw evenwichtsorganen.  

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. 

 

Voorbereiding 
De KNO-arts heeft van te voren in uw oren de trommelvliezen gecontroleerd. Als er een 

gaatje in het trommelvlies zit, mag er geen water in de oren worden gespoten.  

 

Thuis 

 Gebruikt u slaapmiddelen, kalmerende middelen of middelen tegen de duizeligheid? 

Bespreek dan van tevoren met uw arts of u hiermee moet stoppen.  

 Drink 24 uur van te voren geen alcohol.  

 Gebruik op de dag van het onderzoek geen oogmake-up.  

 

Het onderzoek kan alleen doorgaan als u de voorbereiding heeft opgevolgd! 

 

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel in een verduisterde kamer. Om uw oogbewegingen 

te registreren, heeft u een videobril op. Soms lukt het registreren met de videobril niet. Als 

dat bij u het geval is, plakt de laborant een paar elektroden op de huid rond uw ogen. 

Hiermee is het ook mogelijk om de oogbeweging te registreren.  

 

Het onderzoek bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Dit hangt af van uw klachten en 

van de vraag van uw behandelend arts.  
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 Volgreactie  

U zit voor een scherm met bewegende stippen of strepen. U volgt de stippen of strepen 

met uw ogen. Uw reactie wordt gemeten door de videobril.  

 Positie  

Met hulp van de laborant beweegt u uw hoofd in verschillende standen en gaat u in 

verschillende houdingen liggen.  

 Stimulatie  

Dit onderzoek gaat via uw oren. De laborant spuit afwisselend warm en koud water in uw 

oor. U kunt daar duizelig, soms misselijk van worden. Dit gevoel verdwijnt binnen enkele 

minuten.  

 

De uitslag 

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts tijdens uw volgende afspraak.  

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/klinische-neurofysiologie 

 

 

Contact  
afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), 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  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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