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ENyG (Electro Nystagmografie)

Inleiding
Uw arts heeft voor u een ENyG (Electro Nystagmografie) onderzoek aangevraagd. Dit is een 
onderzoek van het evenwichtsorgaan. In deze informatie leest u meer over de wijze waarop het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Voorbereiding      
Wilt u als voorbereiding op de ENyG:
 Een lijstje maken met daarop de eventuele medicatie die u gebruikt.
 De dag van het onderzoek geen gezichts- of oogmake-up gebruiken!

Het onderzoek
Door middel van een ENyG zijn normale en afwijkende oogbewegingen vast te leggen en te 
verklaren. Zo wordt met een ENyG onder meer de functie van het evenwichtsorgaan getest. 
De oogbewegingen worden geregistreerd door middel van een camerabril. U wordt gevraagd 
naar een beeldscherm te kijken terwijl verschillende testjes worden afgenomen. Vervolgens 
wordt u gevraagd om op een onderzoeksbank te gaan liggen. Daarop worden in verschillende 
houdingen een paar metingen gedaan.

Tot slot wordt er afwisselend warm en koud water in de oren gespoten. Bij dit onderdeel van het 
onderzoek is het mogelijk dat u duizelig wordt. De mate van duizeligheid verschilt per persoon. 
Na het onderzoek kan de duizeligheid nog enige tijd aanhouden. Indien u met eigen vervoer 
komt, is het raadzaam iemand anders terug te laten rijden. Het onderzoek is pijnloos en 
ongevaarlijk. 

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal maximaal 45 minuten.

Uitslag
Van de resultaten van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. Bij uw volgende bezoek aan 
de specialist krijgt u de uitslag te horen.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De polikliniek 
KNO is bereikbaar via telefoonnummer (079) 346 25 93.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over het onderzoek, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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