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Wat is een videonystagmografie?

Het onderzoek

Uw behandelende neus-, keel- en oor-

De dag van het onderzoek schrijft u zich

arts heeft u een evenwichtsonderzoek

in op straat 60 en meldt u zich daarna

of videonystagmografie (VNG) voor-

bij ons aan op het afgesproken tijdstip.

geschreven. Een VNG is een uitgebreid

Een audiologe zal u ophalen voor het

onderzoek om na te gaan of uw klachten

onderzoek.

veroorzaakt worden door een stoornis
van het evenwichtsorgaan in het bin-

Videonystagmografie is een onderzoek

nenoor. Deze folder informeert u over

naar de functie van het evenwichtsor-

het verloop van het onderzoek.

gaan. Alle testen gebeuren in een kamer
met gedimd licht terwijl u in een stoel
zit. U krijgt een bril op met daarin een
kleine videocamera. Deze camera registreert uw oogbewegingen waardoor
de reacties van uw evenwichtsorgaan
gemeten worden.
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Het onderzoek bestaat uit verschillende

Nuttige tips

deeltesten:
• Een oogvolg-reactietest: u wordt

De onderstaande punten zijn belangrijk

gevraagd met uw ogen verschillende

voor een vlot verloop en zorgen ervoor

objecten te volgen.

dat u zich zo goed mogelijk kunt con-

• Een draaistoeltest: u wordt langzaam
heen en weer gedraaid op een stoel.

centreren tijdens het onderzoek:
• Als u bepaalde medicatie tegen dui-

• Een calorische test: beide evenwichtsor-

zeligheid, kalmerende medicijnen of

ganen worden afzonderlijk gestimuleerd

slaapmiddelen gebruikt, is het nodig

door middel van koud en warm water.

deze tijdelijk niet in te nemen. Gelieve
de neus-, keel- en oorarts te verwit-

Het onderzoek is pijnloos en duurt

tigen indien u deze zou nemen (bv.

ongeveer 45 minuten. Enige vorm van

Betahistine (Betaserc) of Cinnarizine,

misselijkheid en duizeligheid kan optreden.

Agyrax,…)

Deze klachten verdwijnen snel en spon-

• Gelieve géén oogmake-up (mascara

taan. Indien nodig kunnen we u nadien een

of eyeliner) te gebruiken. Dit kan het

geneesmiddel tegen misselijkheid geven.

onderzoek verstoren.

Het is aangeraden ervoor te zorgen dat u

• Wij adviseren u de dag voor het on-

na het onderzoek niet zelf met de wagen

derzoek alcohol, cola, koffie of thee te

moet rijden.

mijden omdat dit het onderzoek kan
beïnvloeden.

Na het onderzoek bespreekt de arts de re-

• Zorg ervoor dat u goed uitgerust bent.

sultaten met u. In sommige gevallen is een

• Ontbijt of lunch op de dag van het on-

bijkomende positietest nodig, waarbij u

derzoek mag als het een licht verteer-

bepaalde bewegingen dient uit te voeren.

bare maaltijd is.
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Contact
Secretariaat neus-, keel- en oorziekten,
hoofd- en halsheelkunde
Straat 55
T 09 224 65 40
T 09 224 65 41
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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