
Welkom

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht 
(azM). Deze folder informeert u over het Contact 
Heat Evoked Potential onderzoek (CHEP). Samen met 
uw behandelend arts hebt u besloten dit onderzoek 
te laten doen. Bij dit onderzoek wordt een specifi eke 
functie van de dunne zenuwen onderzocht, namelijk 
het voelen van temperatuur. Het onderzoek is 
absoluut niet gevaarlijk.

Voorbereiding

In verband met het aanbrengen van elektroden op de 
hoofdhuid, vragen wij u de dag voor het onderzoek 
uw haren te wassen. Gebruik daarna geen haarlak, 
gel of vet meer. Tijdens het onderzoek moet u uw 
oorbellen uit doen. 

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zicht bij de 
afdeling Klinische Neurofysiologie, niveau 2. 
De laborant die het onderzoek uitvoert, vertelt u 
tijdens het onderzoek wat er gaat gebeuren. 

Aan het begin van het onderzoek bevestigen wij een 
aantal elektroden op uw hoofd. Ook krijgt u twee 
elektroden op uw schouders en twee elektroden 
naast uw oog. Om te zorgen dat de elektroden goed 
contact maken, wordt er eerst met een wattenstokje 
en wat scrubcrème over de huid gewreven. 
Vervolgens worden de elektroden met een plakpasta 
bevestigd. 

De elektroden zijn via dunne snoertjes verbonden 
met het CHEP-apparaat. Er staat geen stroom op 
de elektroden. Het onderzoek begint wanneer 
alle elektroden zijn aangebracht en u op de 
onderzoeksbank heeft plaatsgenomen.
Er wordt u gevraagd om de schoenen en sokken uit 
te doen. Dan krijgt u een blokje geplaatst op uw 
rechterhand of voet. Dit blokje wordt kortdurend 
warm. U geeft aan hoe goed u deze warmte voelt 

door er een cijfer aan te geven van 0 tot 10. Het 
onderzoek duurt ongeveer drie kwartier tot één uur. 

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de 
laborant het blokje en de elektroden. U mag u de 
schoenen en sokken weer aandoen en naar huis 
gaan of naar de afdeling waar u opgenomen ligt. De 
resultaten van het onderzoek krijgt u niet van de 
laborant, maar van u behandelend arts. 

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling 
Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer 
043-387 72 72.

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl

E: Info.Patientenvoorlichting@mumc.nl
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