EMG-onderzoek
EMG is de afkorting van elektromyografie. Bij een EMG-onderzoek wordt de
elektrische activiteit van de spieren en de gevoelszenuwen gemeten. Het onderzoek
duurt ongeveer 30 minuten.
Voorbereiding
Wilt u voor het onderzoek geen bodymilk, oliën of iets dergelijks gebruiken?
Verloop van het onderzoek
Afhankelijk van de te onderzoeken zenuwen en spieren worden armen en/of benen van
te voren opgewarmd met hotpacks. Op de huid brengen we plakkers (elektroden) en/of
ring- elektroden aan. De elektroden zijn met draadjes verbonden met het EMG-toestel
dat de signalen zichtbaar maakt. Er worden kleine stroomstootjes gegeven om de
zenuwen te onderzoeken, deze zijn ongevaarlijk. Zo nodig prikt de neuroloog met een
dun naaldje in een spier, zodat de spieractiviteit zichtbaar en hoorbaar wordt. Dit kan
wat onaangenaam aanvoelen. Het onderzoek verloopt het gemakkelijkst als u zich
zoveel mogelijk probeert te ontspannen.
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
De secretaresse van uw arts heeft een afspraak voor u gemaakt. Bent u 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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