PATIËNTEN
INFORMATIE
EMG onderzoek
met neuroloog

U krijgt binnenkort een EMG onderzoek met
aanvullend onderzoek door de neuroloog. Met deze
folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren
over dit onderzoek en wat u kunt verwachten. Wij
adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Doel van het onderzoek
Bij een Elektromyografie (EMG-onderzoek) worden
de zenuwen en spieren onderzocht. De neuroloog
kan uit dit onderzoek opmaken hoe de zenuwen en
spieren functioneren.
Voorbereidingen thuis
U dient zichzelf op de volgende manier voor te
bereiden:
−− U mag geen bodylotion, of andere crème/olie
gebruiken op uw handen, armen en benen. De
reden hiervan is dat dit storingen geeft bij het
onderzoek. Uw lichaam dient schoon te zijn.
−− Afhankelijk van uw klachten dienen uw handen
en/of voeten warm te zijn. Indien u vaak koude
handen heeft, adviseren wij u om voorafgaand
aan het onderzoek handschoenen te dragen.
Bij koude voeten adviseren wij dikke sokken en
warme schoenen aan te trekken.

De dag van het onderzoek
U wordt verzocht u te melden bij:
☐☐ de afdeling Neurologie Onderzoek, locatie
Maasstad Ziekenhuis, bouwdeel J, verdieping 1
☐☐ de afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie
Havenpolikliniek, verdieping 3
Het onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.
Bij onderzoek aan de armen vragen wij uw armen te
ontbloten tot boven uw ellebogen.
Bij onderzoek aan de benen vragen wij uw schoenen,
sokken en broek uit te doen.
Voor het onderzoeken van de zenuwen worden een
aantal plakkers op uw huid geplakt en/of ringetjes
om uw vingers gedaan. Vervolgens krijgt u elektrische
schokjes. Deze schokjes zijn niet pijnlijk, maar voelen
vreemd aan. Sommige mensen zullen dit wel als
vervelend ervaren.
Daarna prikt een neuroloog meestal met een dun
naaldje in de spieren. De naaldjes die wij gebruiken
zijn veel dunner dan naalden die gebruikt worden
bij bloedafname of een vaccinatie. Het prikken met
een naald wordt dan meestal ook niet als erg pijnlijk
ervaren.
Beoordeling en uitslag
Een neuroloog beoordeelt het onderzoek en stuurt
de uitslag naar uw arts. De arts bespreekt de uitslag
met u in een (telefonische) vervolgafspraak.
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Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, stelt u die dan gerust aan uw behandelend
arts of huisarts. Bent u verhinderd, dan kunt u
zich het beste wenden tot de afdeling waar het
onderzoek plaats vindt.
Locaties
Het specialisme Neurologie bevindt zich op twee
locaties. Hieronder vindt u de contactgegevens van
beide locaties.
Locatie Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 Rotterdam
−− Onderzoek (010) 291 11 51
−− Polikliniek (010) 291 22 35
−− Verpleegafdeling (010) 291 13 38
Locatie Willemsplein
Willemsplein 489, 2e verdieping, Rotterdam
Polikliniek (010) 291 22 34
Hier kunt u alleen terecht voor poliklinische
afspraken.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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