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Inleiding  

Uw behandelend specialist heeft u verwezen 
naar de afdeling Functieonderzoeken 
Neurologie (KNF). In deze folder leest u 
informatie over het VNG-onderzoek. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door een 
laborant van de afdeling KNF.  
 
Voorbereiding 

Om het onderzoek zo optimaal te kunnen 
uitvoeren is het van belang dat u geen 
oogmake-up draagt. 
 
VNG-onderzoek 

Bij een VNG (Video-Nystagmografie) wordt 
het evenwicht onderzocht. U krijgt hiervoor 
een bril op met hierin cameraatjes die de 
bewegingen van de ogen volgen.  
 
Het onderzoek bestaat in ieder geval uit de 
volgende twee onderdelen: 
1. Tijdens het eerste onderdeel kijkt u naar 

een scherm met verschillende beelden.  
2. Bij het tweede onderdeel wordt 

afwisselend in het rechter en linker oor 
water gespoten. Hiervan kunt u duizelig 
worden. 
 

Afhankelijk van de vraagstelling van uw arts 
kunnen eventueel nog andere testen worden 
uitgevoerd.  
 
Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten. 
Het is van belang dat u minimaal drie dagen 
vóór het onderzoek stopt met uw medicijnen 
tegen duizeligheidsklachten. Als u kalmerings- 
en/of slaaptabletten gebruikt, is het 
- in overleg met uw behandelend specialist - 
aan te bevelen ook hiermee drie dagen vóór 
het onderzoek te stoppen.  

 
Omdat u van het onderzoek duizelig kunt 
worden, is het raadzaam om u na afloop van 
het onderzoek te laten begeleiden naar huis. 
 

Route 

Voor het onderzoek volgt u route 51 (1e 
verdieping). Hier kunt u plaatsnemen in de 
wachtkamer, u hoeft zich niet te melden.  
 
Heeft u vragen? 

Wij realiseren ons dat de informatie in deze 
folder wellicht vragen bij u oproept. 
Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid uw 
vragen te beantwoorden en aanvullende 
informatie te geven. U kunt daarvoor contact 
opnemen met onze afdeling of, wanneer u 
bent opgenomen, met de verpleegkundigen 
van uw afdeling. 
 
Groene Hart Ziekenhuis 
Functieonderzoeken Neurologie (KNF) 
telefoon: (0182) 50 50 16. 
 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer: (0182) 50 50 50. 
 
Tot slot 

Wij werken volgens een nauwkeurig schema. 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk op tijd 
aanwezig te zijn voor het onderzoek. Als u uw 
afspraak niet kunt nakomen, horen wij dit 
graag tijdig.  
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