Echo-onderzoek van de arm- of beenzenuw
Bij dit onderzoek brengen we de arm- en/of beenzenuwen in beeld en meten we deze. Het
onderzoek duurt 15-30 minuten.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Verloop van het onderzoek
Het echo-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de zenuwen en
spieren in armen en /of benen onderzocht worden. Dit doet geen pijn. Het onderzoek wordt
verricht door een laborant en/of neuroloog. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel,
wordt u gevraagd te gaan liggen of zitten. De laborant of neuroloog beweegt een scanner over
de huid om de desbetreffende zenuw of spier in beeld te brengen. Voor de goede geleiding
van de geluidsgolven wordt er gel tussen de scanner en de huid aangebracht. De scanner zendt
niet hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden. De golven worden
opgevangen en omgezet in echobeelden, zodat ze zichtbaar worden op een beeldscherm.
Na het onderzoek
Met uw arts heeft u voor het onderzoek al afgesproken wanneer en hoe u de uitslag te horen
krijgt. Laboranten van de functieafdeling KNF kunnen u er geen mededelingen over doen.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de
laboranten van de afdeling.
Vragen
Door de secretaresse van uw arts is er een afspraak voor u gemaakt. Mocht u zijn verhinderd,
of heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie, telefoonnummer
0513 – 685 370. U kunt uw vraag ook stellen via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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