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Epilepsie 
eenheid

Epilepsie eenheid

De epilepsie eenheid bevindt 
zich op de dienst neurologie 
en maakt deel uit van het 
referentiecentrum voor refractaire 
epilepsie. Ze bestaat uit vier 
speciaal uitgeruste kamers en 
een gespecialiseerd team van 
artsen en verpleegkundigen. De 
eenheid bevindt zich op de derde 
verdieping, route 376.

Het video-EEG onderzoek bestaat 
uit een dubbele registratie: u 
wordt doorlopend gefilmd en uw 
elektrische hersenactiviteit wordt 
geregistreerd door elektroden die 
op de hoofdhuid geplaatst zijn. Het 
onderzoek kan de volgende doelen 
hebben:

• De diagnose van epileptische 
aanvallen stellen

• De aanpassing of stopzetting 
van een behandeling

• Een oppuntstelling met 
het oog op een mogelijke 
chirurgische ingreep. 

Dienst Neurologie
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Ontvangst
Aan de vooravond van de ziekenhuisopname zal een 
personeelslid u opbellen om het onderzoek te bevestigen. 
Gelieve op dit moment te verwittigen indien u een speciaal 
dieet volgt: diabetisch, ketogeen, vegetarisch, Halal, enz.

Vergeet niet om het volgende mee te brengen:

• De aanvragen voor onderzoeken voorzien tijdens 
uw ziekenhuisopname (bloedafname, magnetische 
resonantie/MR, PET-scan, enz.) 

• De medische documenten die u bezit (medisch 
dossier en/of verslagen van onderzoeken uitgevoerd 
buiten het ziekenhuis) 

• Alle geneesmiddelen die u nodig hebt tijdens uw 
opname, zowel anti-epileptica als andere medicatie, 
in de oorspronkelijke verpakking en niet in een 
pillendoos. 

• Uw toiletzak (shampoo, conditioner, zeep, 
handdoeken, tandenborstel enz.) en een pyjama of 
nachthemd met knopen aan de voorzijde.

De dag van uw opname biedt u zich een halfuur voor uw 
afspraak aan bij de dienst opnames, links in de hal van het 
ziekenhuis. Gelieve uw identiteitskaart of paspoort mee te 
brengen, alsook de eventuele documenten die bewijzen dat 
u aangesloten bent bij een hospitalisatieverzekering. 

Er zal u gevraagd worden om een voorschot te betalen. 
Het bedrag van dat voorschot kan u van tevoren worden 
meegedeeld door de dienst opnames op het nummer  
02 555 39 30. Wij aanvaarden alleen betalingen met 
bankkaart. 

Het tarief dat u betaalt, is dat van een gemeenschappelijke 
kamer, ook al verblijft u alleen in een kamer. Er kan een 
extra bed voorzien worden voor een eventuele begeleider 
(zonder bijkomende kosten). 

Nadat u zich hebt aangemeld in de eenheid zal een lid van 
het team u verwelkomen en begeleiden naar uw kamer. Om 
veiligheidsredenen krijgt u een identificatiearmband om uw 
pols.

Tijdens de ziekenhuisopname

→ Reglement van de eenheid

De bezoekuren zijn van 14 tot 20 uur. De kamers zijn 
klein, probeer dus om het aantal personen per bezoek te 
beperken. 

Roken is verboden op de kamer, met inbegrip van 
elektronische sigaretten. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 
kunt u uw behandelende arts vragen om nicotinepleisters. 

Belangrijk: de deuren van de eenheid sluiten om 19.30 u. 
Aan familie en begeleiders van de patiënt wordt gevraagd 
om ’s nachts de eenheid niet te verlaten.

→ Comfort

Tijdens het onderzoek kunt u zich in uw kamer verplaatsen 
tussen het bed en de zetel. Verdere verplaatsingen zijn 
wegens de beperkte lengte van de kabels niet mogelijk. 
Om het toilet te gebruiken, kan u aan een verpleegkundige 
vragen om u los te koppelen. Het is aangeraden iets mee 
te brengen om de verveling te verdrijven en u bezig te 
houden.

De kamer is uitgerust met een televisietoestel en een 
DVD-speler (u mag uw eigen DVD’s meebrengen). De 
televisie is inbegrepen in het ziekenhuisforfait, u hoeft 
bij uw opname dus geen televisiesupplement, noch een 
borg te betalen. U zal ook gratis over een wifi-verbinding 
beschikken.

De maaltijden van de begeleider zijn niet inbegrepen 
tijdens de ziekenhuisverblijf, behalve voor de ouders 
van baby’s die borstvoeding of flesvoeding krijgen. 
In de winkelgalerij op de benedenverdieping van het 
ziekenhuis bevinden zich verschillende restaurants en 
broodjeszaken.

→ Opname van kinderen

Tijdens de opname van een kind is de aanwezigheid 
van een ouder wenselijk en zelfs verplicht bij een jong 
kind. Als uw baby flesvoeding krijgt, moet u zijn melk 
meebrengen.

→ Dienstregeling

De opnames in de eenheid gebeuren tussen 12.30 
en 14.00 u. 

De eenheid is bereikbaar tijdens de openingsuren 
op de telefoonnummers 02 555 37 10 
(verpleegkundige) of 02 555 43 45 (secretariaat).

→ Ontslag

De toelating voor het ontslag wordt gegeven door de 
arts. Er zal ook een afspraak vastgelegd worden om 
de resultaten van uw onderzoek te bespreken. 

Vergeet niet om de volgende documenten te vragen:

• Medische getuigschriften voor school of 
werkgever 

• Eventuele voorschriften 
• Aanwezigheidsattesten voor de begeleiders.


