MWT- onderzoek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend arts heeft een MWT onderzoek met u afgesproken.
MWT staat voor Maintenace of Wakefullness Test. Het doel van dit
onderzoek is om te kijken wat het vermogen is om wakker te blijven.
Dit onderzoek wordt door een KNF-laborant uitgevoerd en door een
neuroloog beoordeeld.
In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt en hoe het verloopt.
Ook is er ruimte voor het noteren van gegevens die voor het onderzoek
nodig zijn.

Voorbereiding
U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders
heeft aangegeven. Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw haar droog en
schoon is. Gebruik daarom geen haarlak, versteviging, gel of crème.

Het onderzoek
De KNF-laborant plakt met speciale lijm 10 dopjes (elektroden) met lange
draden eraan op uw hoofd. Om een goed contact te krijgen met de hoofdhuid
brengt de laborant een geleidende pasta aan onder de dopjes. Hierbij wordt
met een stomp staafje een beetje over uw hoofdhuid gekrabd. Deze dopjes
met draden blijven de hele dag op uw hoofd zitten.
Vervolgens gaat u samen met de laborant naar de ruimte waar de MWT
plaats vindt. Het onderzoek bestaat uit vier testmomenten van elk 40
minuten. Tijdens deze periode is het de bedoeling dat u wakker blijft. U ligt op
een onderzoeksbank met het licht gedimd. U mag niet lezen of muziek
luisteren. Mocht u toch in slaap vallen wordt de test op dat moment
afgebroken. De nog resterende testmomenten gaan wel door. Tussen de
testmomenten door mag u doen wat u wilt.

Einde onderzoek
Na het laatste onderzoek worden de dopjes verwijderd met een oplosmiddel
en wordt u in de gelegenheid gesteld om uw haren te wassen. De uitslag
krijgt u van uw behandelend arts.

Vragen
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (2x24 uur
tevoren) door te geven. Wij kunnen dan nog een andere patiënt
oproepen/plaatsen. Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die
dan gerust aan de KNF-laborant die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt
bellen naar de afdeling KNF, maandagmiddag t/m vrijdagmiddag 14.00 –
16.30 uur, (0318) 43 50 34
Dit onderzoek krijgt u op de afdeling KNF. Deze bevindt zich in het
ziekenhuis in Ede. Vleugel C, begane grond, bestemming 160. Wilt u zich bij
aankomst melden?
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