
EEG-onderzoek

Draadjes 
op mijn

hoofd?



Hallo ik ben Nienke, in dit boek vertel ik jullie stap voor stap hoe een EEG wordt opgeplakt en eraf gehaald. Je ziet telkens een foto en bij elke foto geef ik uitleg over wat er gebeurt.

Na het lezen van dit boek ben je voorbereid op het EEG-onderzoek!

Kijk, mijn plakkers!

Intro



We melden ons bij 
de secretaresse aan 
de balie. Vervolgens 
komt de laborant ons 
halen om naar de 
plakkamer te gaan.

Melden aan 
de balie



De laborant vertelt 
hoe de elektroden 
worden geplakt. 

De 
laborant 
geeft 
uitleg



Eerst meet de laborant mijn hoofd 
op met een meetlint en zet met 
een zacht potlood streepjes op 
mijn hoofd. Dit moet heel precies 
gebeuren. Op elk streepje zal een 
elektrode worden geplakt. 

Het meten 
van je hoofd 



Een elektrode is een ijzeren 
rondje, dat met lijm op mijn 
hoofd wordt geplakt.
Aan de elektrode zit een 
draad. De draad gaat via een 
stekker naar een kastje. 

Plakken
van de 

elektroden



Eerst worden er 
7 elektroden met 
een witte pleister 
op mijn gezicht 
geplakt.

Plakken



Daarna worden er  
18 elektroden op mijn 
hoofd geplakt met  
lijm. De lijm kan een 
beetje stinken. 
Daarom krijg ik een 
soort afzuigkap boven 
mijn hoofd die de  
vieze lucht wegzuigt, 
dit maakt lawaai. 

Lijm op mijn hoofd!



Om de lijm te laten  
drogen, wordt er met 
een apparaat lucht op 
mijn hoofd geblazen. 
De lucht voelt koud aan. 



Als alle draadjes 
zijn geplakt, vult de 
laborant het ijzeren 
rondje met pasta.



Het kan zijn dat 
we in plaats van 
lijm een witte klei 
gebruiken. De klei 
stinkt niet. 



Op mijn linkerzij 
en rechts tussen 
mijn schouder en 
borst, plakt de 
laborant een plak-
ker om mijn hart-
slag te meten. 



Daarna kijkt de 
laborant op de 
computer om te 
controleren of de 
draadjes goed zijn 
geplakt. Ik mag 
zelf meekijken. 



Alle draadjes  
worden bij  
elkaar gebonden,  
zodat ze niet 
meer in de war 
kunnen raken. 



Als laatste wordt het 
kastje met een riem 
om mijn schouder en 
buik vastgemaakt. 



Mama of papa krijgt  
een vel papier van 
de laborant, hierop 
moeten ze schrijven 
wat ik allemaal doe. 

Nu ben ik klaar en ga 
ik naar de afdeling.



afdeling
De 

De tuin

De slaapkamer

De woonkamer



De volgende dag worden  
de elektroden eraf  
gewassen met een 
watje en dit stinkt.
Deze vieze lucht wordt 
weggezogen door een 
afzuigkap. 

  elektroden  
  De  

worden

verwijderd



  elektroden  

Weer op weg naar huis! Nu wachten op de uitslag.
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Kempenhaeghe

Sterkselseweg 65

5591 VE HEEZE

Postbus 61

5590 AB HEEZE

T  (040) 227 90 22

E  info@kempenhaeghe.nl

W www.kempenhaeghe.nl

Kempenhaeghe

Locatie Hans Berger Kliniek

Muldersteeg 6

Postbus 250

4900 AG OOSTERHOUT

T  (0162) 48 18 00

E  info@kempenhaeghe.nl

W www.kempenhaeghe.nl

 Dit boek  
 in elkaar  
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Monika de Renet
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Afdeling Communicatie

Neem ook een kijkje op onze kinderwebsite:  
www.kempenhaeghekids.nl


