Balanstest en VEMP
onderzoek
In overleg met u bent u verwezen voor één van de volgende onderzoeken:
een Balanstest (CDP) of Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP).
Het onderstaande aangekruiste onderzoek is voor u van toepassing:
Onderzoeken
Balanstest (CDP)

VEMP

Deze folder geeft u informatie over het verloop van deze onderzoeken en wat van u
wordt verwacht.

Balanstest (CDP)
Bij dit onderzoek wordt onderzocht hoe u uw balans bewaart.
U staat bij dit onderzoek op een voetplaat met drukgevoelige sensoren. Veranderingen in
uw balans worden gemeten onder verschillende omstandigheden, zoals geopende en
gesloten ogen, een wiebelige ondergrond en een bewegende omgeving.
Uit de onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld of er sprake is van een verstoorde
balans. Het onderzoek is pijnloos en duurt 30 minuten.

Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP)
De VEMP is een onderzoek naar de werking van het evenwichtsorgaan. Bij dit
onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Op uw nekspieren worden electroden geplakt.
Met behulp van een koptelefoon (of dopjes in uw oren) krijgt u geluiden te horen. Via de
electroden wordt geregistreerd of het evenwichtsorgaan het geluid goed verwerkt. Het
onderzoek is pijnloos en duurt 15 - 30 minuten.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak contact
op met de afdeling Biometrie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend
arts of aan de medewerkers van de Biometrie.

Bereikbaarheid
Gelre Apeldoorn

Gelre Zutphen

Afdeling Biometrie
Afdeling Biometrie
Route 159
Route 21
Tel: 055 – 581 86 80
Tel: 0575 – 592 480
(maandag t/m vrijdag 9:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00)
www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie
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