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Binnenkort wordt u voor enkele dagen opgenomen op de afdeling Klinische 
Neurofysiologie (KNF) in Zwolle. U wordt opgenomen om de mogelijkheden voor 
epilepsiechirurgie te onderzoeken. We noemen dit een Prechirurgische Screening 
(PCS). 

Wat kunt u verwachten?
 Het doel van de opname is het registeren van aanvallen. Het is dan soms nodig 
om tijdelijk de medicatie te staken, specifieke activiteiten uit te voeren of korter 
te slapen dan u gewend bent. Hierover is elke dag overleg met een physician 
assistant of neuroloog.

 U bent overdag in een huiskamer met maximaal zes personen die ook een 
EEG-onderzoek ondergaan. Dit kunnen volwassenen, kinderen of mensen met 
een beperking zijn. We hebben hiervoor twee huiskamers tot onze beschikking. 
Het is mogelijk dat u aanvallen van anderen ziet. Wanneer dit gebeurt, zorgt 
de verpleegkundige ervoor dat iedereen zo goed mogelijk wordt begeleid.

 In de huiskamer en op uw eigen slaapkamer hangen camera’s. Deze camera’s 
leggen 24 uur per dag beeld en geluid vast. In de badkamer en wc hangen 
geen camera’s. Wanneer u een aanval krijgt, wordt u begeleid door een  
verpleegkundige.

 U bent in principe van maandag t/m vrijdag bij ons op de afdeling. Soms kan 
het onderzoek eerder afgerond worden.

 Douchen is niet mogelijk tijdens de registratie. Wel kunt u zich opfrissen in de 
badkamer.

 Buiten roken is toegestaan, maar beperkt en in overleg.
 Voor uw maaltijden wordt gezorgd. Volgt u een speciaal dieet dan is het 
belangrijk dat u dit voor de opname aan ons doorgeeft.
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Wat neemt u mee?
 Uw eigen medicatie voor vijf dagen, ook wanneer u met de medicatie bent 
gestopt. Deze dient in de originele verpakking (of baxterrol) meegenomen te 
worden.

 Kleding met voorsluiting (rits of knopen).
 Uw eigen toiletspullen. Voor het goed bevestigen van de elektroden is het 
belangrijk dat u met gewassen haren komt.

 Eigen tijdschriften, boeken, laptop/iPad, spelletjes of hobbymateriaal om u te 
vermaken in de huiskamer. Er is Wi-Fi aanwezig op de afdeling. In de huiskamer 
staat een televisie en zijn spelletjes en een spelcomputer.

U wordt een week voorafgaand aan de opname gebeld door een verpleeg- 
kundige van de afdeling KNF om de opname door te spreken. In dit gesprek heeft 
u alle ruimte om uw vragen te stellen.

Locatie
SEIN Zwolle
Afdeling KNF, gebouw A
Dr. Denekampweg 20
8025 BV Zwolle

Informatie
Voor meer informatie over de meerdaagse opname voor Prechirurgische 
Screening kunt u contact opnemen met de afdeling KNF in Zwolle via telefoon-
nummer 038 - 845 7130.

Voor meer informatie over het epilepsiechirurgietraject kunt u contact opnemen 
met het secretariaat Epilepsiechirurgie (op dinsdag, woensdag en donderdag) 
via telefoonnummer 038 - 845 7112. 

Volg SEIN via: www.sein.nl  l  Facebook  l  Twitter  l  Instagram  l  Linkedin


