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De dag van het onderzoek mag u 

geen oogmake-up en geen dagcrè-

me gebruiken. Zorg dat de oren 

droog en schoon zijn. Breng uw 

(lees) bril of hoorapparaat mee. 

Breng eveneens uw medicatielijst 

mee voor de NKO- arts. 

 

 

Na het onderzoek kan het zijn dat u 

duizelig en/of misselijk bent. Breng 

indien mogelijk een chauffeur mee 

(of laat u ophalen).  

 

Voorbereiding voor de patiënt 

 

5 dagen voorafgaand aan het 

onderzoek mag u geen slaap-

middelen, kalmerende medicijnen 

en geneesmiddelen tegen duize-

ligheid gebruiken. Deze medicij-

nen kunnen de uitslag van het 

onderzoek beïnvloeden. Gebruikt 

u medicatie, raadpleeg dan uw 

huisarts of NKO-arts of u hiermee 

moet stoppen.  

 

De dag vóór het onderzoek mag 

u geen alcohol nuttigen. 
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Welkom op de vertigo raadpleging  

voor een VNG of video-Electro-Nystagmografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een VNG onderzoek? 

Met een VNG onderzoek wordt de 

reactie van de evenwichtsorganen 

getest. Dit gebeurt door de bewe-

gingen van de ogen te meten.  

Deze test wordt verricht bij patiën-

ten met duizeligheidsklachten of 

evenwichtsstoornissen.  

 

 

Het onderzoek 

U neemt plaats op de onder-

zoeksstoel en krijgt een donkere 

videobril opgezet.  

Deze bril meet uw oogbeweging-

en. Er worden nu een aantal tes-

ten gedaan die uw evenwichts-

organen prikkelen om uw reac-

tie(s) te registreren.  

 

 

Calorischonderzoek: 

De evenwichtsorganen worden af-

zonderlijk gestimuleerd met behulp 

van een oorspoeling (= door middel 

van warme en koude lucht). Hierbij 

treden specifieke oogbewegingen op 

die worden geregistreerd. Zo kunnen 

mogelijke aandoeningen van het 

evenwichtsorgaan en evenwichtsze-

nuw worden opgespoord. Tijdens 

deze test kan u  duizeligheid erva-

ren.  

 

Positietesten: 

De stoel wordt in  verschillende 

houdingen gezet waardoor uw  

evenwichtsorgaan op specifieke 

wijze gestimuleerd wordt. Tijdens 

deze testen wordt gekeken of 

deze bepaalde bewegingen dui-

zeligheid uitlokken. 

 

Bijkomend voorzien wij een 

Audiometrie: 

Audiometrie is een onderzoek  

waarbij men met een audiometer 

uw gehoorgevoeligheid bepaalt. 

Met een hoortest wordt uw hoor-

drempel gemeten.  

 

Tympanometrie: 

Bij deze test wordt er een dopje 

in de gehoorgang geplaatst om 

de gehoorgang luchtdicht af te 

sluiten. Na een drukverandering 

kan bepaald worden of het mid-

denoor goed verlucht is. 

 


