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Het onderzoek

De dag van het onderzoek schrijft u zich in 
op straat 60 en meldt u zich daarna bij ons 
aan op het afgesproken tijdstip. Een au-
diologe zal u ophalen voor het onderzoek. 

Videonystagmografie is een onderzoek 
naar de functie van het evenwichtsor-
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.

Het onderzoek bestaat uit verschillende 
deeltesten:
•  Een oogvolg-reactietest: u wordt ge-

vraagd met uw ogen verschillende ob-
jecten te volgen.

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

•  Een calorische test: beide evenwichtsor-
ganen worden afzonderlijk gestimuleerd 
door middel van koud en warm water. 

Wat is een videonystagmo-
grafie?

Uw behandelende neus-, keel- en oorarts 
heeft u een evenwichtsonderzoek of vide-
onystagmografie (VNG) voorgeschreven. 
Een VNG is een uitgebreid onderzoek om 
na te gaan of uw klachten veroorzaakt 
worden door een stoornis van het even-
wichtsorgaan in het binnenoor. 

Evenwichtsonderzoek
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Het onderzoek is pijnloos en duurt onge-
veer 45 minuten. Enige vorm van misselijk-
heid en duizeligheid kan optreden. Deze 
klachten verdwijnen snel en spontaan. 
Indien nodig kunnen we u nadien een 
geneesmiddel tegen misselijkheid geven. 
Het is aangeraden ervoor te zorgen dat u 
na het onderzoek niet zelf met de wagen 
moet rijden.

Na het onderzoek bespreekt de arts de 
resultaten met u. In sommige gevallen is 
een bijkomende positietest nodig, waarbij 
u bepaalde bewegingen moet uitvoeren.

Nuttige tips

De onderstaande punten zijn belangrijk 
voor een vlot verloop en zorgen ervoor 
dat u zich zo goed mogelijk kunt concen-
treren tijdens het onderzoek:

•  Als u bepaalde medicatie tegen duizelig-
heid, kalmerende medicijnen of slaapmid-
delen gebruikt, is het nodig deze tijdelijk 
niet in te nemen. Verwittig uw neus-, keel- 
en oorarts als u deze neemt (bv. Betahis-
tine (Betaserc) of Cinnarizine, Agyrax …).

•  Gelieve géén oogmake-up (mascara of 
eyeliner) te gebruiken. Dit kan het on-
derzoek verstoren.

•  Drink de dag voor het onderzoek geen 
alcohol, cola, koffie of thee omdat dit het 
onderzoek kan beïnvloeden.

•  Zorg ervoor dat u goed uitgerust bent.

•  Een licht verteerbaar ontbijt of lunch op 
de dag van het onderzoek mag.
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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


