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EMG (Electro Myo Gram)

Inleiding
Uw arts heeft voor u een EMG (Electro Myo Gram) onderzoek aangevraagd. In deze informatie 
leest u meer over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Mocht u na het lezen van 
deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts. 

Voorbereiding      
 Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang om warme ledematen te 

hebben.
 En geen bodylotion of crème te gebruiken.

Het onderzoek
Bij een EMG worden zenuwen en spieren op diverse plaatsen van het lichaam onderzocht. Bij 
een zenuwgeleidingsonderzoek wordt door middel van een elektrische prikkel de geleiding van
de zenuw bepaald. De spier wordt onderzocht door middel van het kort inbrengen van een 
naaldje, dat de activiteit van de spier registreert. Tijdens dit onderdeel van het onderzoek moet 
de spier ook aangespannen worden. Dit kan wat gevoelig zijn.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal maximaal 20 minuten.

Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de neuroloog te horen.

U heeft een afspraak op:
……………………………………om…………………………..uur

bij de afdeling Klinische Neurofysiologie voor bovenstaand onderzoek.
U kunt zich melden bij de polikliniek Neurologie (route 28).

Voor een eventuele wijziging van de afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Neurologie van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer: 
(079) 346 25 63.

Wilt u bij ieder onderzoek uw patiëntenstickerkaart meenemen?  Bij wijzigingen in de 
persoonsgegevens verzoeken wij u deze eerst aan te aanpassen bij de Inschrijf-/registratiebalie.
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Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over het onderzoek, laat dit ons dan weten via346 2563 of via info@llz.nl. 
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