Tremor registratie
Een tremor is een ritmische, bevende, onwillekeurige beweging die ontstaat wanneer spieren
zich herhaaldelijk samentrekken en weer verslappen. Bij een tremor registratie meten we de
spieractiviteit om meer duidelijkheid te krijgen over welke soort tremor u heeft. Hiermee
wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw klachten te komen.
Voorbereiding
Wilt u voor het onderzoek geen bodymilk, oliën of iets dergelijks gebruiken? Uw medicijnen
kunt u gewoon gebruiken tenzij uw arts anders adviseert.
Duur van het onderzoek
Ongeveer 30 minuten.
Verloop van het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een laborant en/of neuroloog. De laborant meet de
spierbewegingen door plakkers (electroden) op enkele spieren te plakken. Om te zorgen voor
een goed contact tussen de elektroden en de huid wordt de huid gescrubd met een
wattenstaafje met scrubcrème. Het onderzoek gebeurt meestal zittend. We vragen u om
verschillende testjes uit te voeren. Bijvoorbeeld uw armen strekken, rekensommen maken,
woorden schrijven of de positie aannemen waarbij de tremor het duidelijkst aanwezig is. Dit
om de tremor goed te kunnen bekijken en om te zien of de tremor afhankelijk is van bepaalde
handelingen. Gelijktijdig worden er video-opnames van uw bewegingen gemaakt.
Na het onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken in een controle-afspraak op de polikliniek
Neurologie.
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.
Route
Volg route 8 naar de functieafdeling Klinische neurofysiologie.
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
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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

2

neurologie

