E.M.G. onderzoek

De voorbereiding en het onderzoek

(Electro-Myo-Gram)
Dit is een onderzoek om de werking van de zenuwen en
spieren te meten. De zenuw wordt gestimuleerd. Deze
reaktie wordt met behulp van draadjes (= electroden) op
de huid opgevangen. In sommige gevallen wordt een
dunne naald in de spier gestoken.
Voorbereiding thuis
►Vóór het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken.
►Het lichaam niet insmeren met crème of lotion!

Registratie
Om te registreren meldt u zich een half uur vóór uw
afspraak bij de Opname balie in de POLI (begane grond). U
trekt een nummer en wacht tot u aan de beurt bent.

EMG geleidingsonderzoek (bijv. CTS)
De laborant haalt u op uit de wachtkamer. U gaat op
een bed liggen en krijgt enkele draadjes(=elektroden)
opgeplakt op het te onderzoeken lichaamsdeel.
Daarna wordt de te onderzoeken zenuw gestimuleerd.
Er ontstaat een reactie die door de draadjes wordt opgevangen en als een golf op een beeldscherm wordt
weergegeven.
Duur van het onderzoek: +/- 30 minuten
EMG (naald) onderzoek
Ook bij dit onderzoek laat men u op een bed liggen.
De behandelend neuroloog is bij dit onderzoek aanwezig. Er wordt met een kleine naald in de te onderzoeken spier geprikt. Dit naaldje laat via een computer
zien en horen hoe de gezondheid van de spier is.

U heeft nodig:
►Ponsplaatje van het hospitaal

Afdeling ENF
Telefoon: 432-1298 of 432-1296
Kantooruren: 7.30 –16.00 uur

Datum van de afspraak:………………...
Tijdstip :

uur

►Identiteitskaart ( of paspoort of rijbewijs); Voor

kinderen:
trouwboekje ouders of uitreksel uit het geboorteregister
►Verzekeringspapieren(garantiebrief/kaart of P.P.- ,
SVB- of BZV kaart)
►Aanvraagformulier van de neuroloog
►Bij “Eigenrekening” betaalt u vooraf bij de kassa
tegenover de Spoedeisende Hulp.U krijgt een registratie
formulier en bewijs van betaling. Dit geeft u af bij
aanmelding op de afdeling ENF.
Na uw registratie gaat u naar de hoofdingang van het
hospitaal waar de portier u de weg wijst naar de
afdeling ENF(eerste verdieping).

Duur van het onderzoek: +/- 45 minuten
N.B. Afhankelijk van de klachten beslist de arts welk
onderzoek gedaan wordt. Het kan dus voorkomen dat
u een combinatie van beide onderzoeken ondergaat.
Tot slot
U kunt daarna gewoon naar huis, school of werk.
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de neuroloog.
Hiervoor maakt u een afspraak.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan van
tevoren doorgeven aan de afdeling ENF.
Telefoon: 432-1298 of 432-1296
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