
Welkom

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).
Speciaal voor patiënten met een dunne 
vezelneuropathie is een programma samengesteld 
waarbij, tijdens een dagopname, meerdere 
onderzoeken worden verricht.

Waarom een dagopname?

Om meerdere redenen heeft een dagopname 
voordelen:
• Voor de patiënten zijn bij verschillende afdelingen 

tijden gereserveerd. U hebt daardoor geen last van 
eventuele wachtlijsten. 

• De onderzoeken worden allemaal binnen deze 
opname gepland. 

• U hoeft niet voor elk onderzoek de (soms lange en 
vermoeiende) reis naar Maastricht te maken.

• Als een onderzoek daar aanleiding toe geeft, 
kunnen ook direct extra onderzoeken ingepland 
worden. 

Wij leveren maatwerk

Omdat niet alle patiënten dezelfde onderzoeken 
hoeven te ondergaan, kan de inhoud van het 
dagprogramma variëren. Dit is onder andere 
afhankelijk van de testen die al eerder zijn verricht.
Uitleg over de onderzoeken vindt u op de achterkant 
van deze informatie.

Dagindeling 

De opnamedag verloopt grotendeels volgens een vast 
programma. U wordt in eerste instantie onderzocht 
door de nurse-practitioner. Dit is een gespecialiseerde 
verpleegkundige, die nauw samenwerkt met de 
neuroloog. Daarnaast vindt een huidbiopt plaats 
alsmede onderzoeken op de afdeling Klinische 
Neurofysiologie. Aan het eind van deze brochure 
worden de diverse onderzoeken verder uitgelegd. 
Lees deze uitleg door voordat u naar het ziekenhuis 

komt, het bevat ook enkele instructies. Houdt er 
rekening mee dat uw programma kan variëren, dat wil 
zeggen dat niet iedereen alle onderzoeken krijgt; dit 
wordt specifi ek afgestemd op uw situatie.
Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond mag u naar 
huis. U krijgt een afspraak mee voor de neuroloog, 
voor ongeveer acht weken later. Op die afspraak 
worden de uitslagen met u besproken, en zal verder 
worden bekeken of er nog andere testen nodig zijn, 
en of er een behandeling mogelijk is.

Belangrijk

• Vergeet niet om uw medicatie, bril, hoortoestel 
en/of (loop)hulpmiddel mee te brengen! Zou u 
bijgevoegde vragenlijsten voor uw bezoek willen 
invullen en meenemen?

Aanmelding voor diagnostiek 
(onderzoek) en behandeladviezen

Om maatwerk te kunnen leveren is een opname 
alleen mogelijk na een schriftelijke verwijzing door 
een neuroloog. De verwijsgegevens worden daarna 
beoordeeld en de patiënt wordt opgeroepen op de 
Neurodaycare. 

Postadres
Maastricht UMC, 
afdeling Neurologie
o.v.v. verwijzing dunne vezelneuropathie 
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
 
Contact

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt 
kunt u contact opnemen met verpleegafdeling C5 
telefoonnummer 043-387 45 30.

Informatie over opname op de 
Neurodaycare
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Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P.Debeylaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl

E: Info.Patientenvoorlichting@mumc.nl

Tekst: mei 2011

Uitleg over de verschillende 
onderzoeken

Zenuwgeleidingsonderzoek:
Een elektromyogram (EMG) is een 
onderzoeksmethode om de werking van de spieren 
en zenuwen te meten. 
Voor een EMG is geen speciale voorbereiding nodig. 
Wij vragen u uw huid de dag van het onderzoek niet 
in te smeren met een crème of lotion. 
Het onderzoek bestaat meestal uit twee delen. U ligt 
daarbij op een bank. Eerst bekijkt de arts de werking 
van uw zenuwen. Hierbij krijgt u plakkers (elektroden) 
op verschillende plaatsen op uw arm en/of been. Er 
zijn ook elektroden in de vorm van een ringetje die 
om uw vinger worden gedaan. De zenuw wordt op 
verschillende plaatsen elektrisch geprikkeld waardoor 
uw hand of voet wat gaat bewegen. Dit is niet 
gevaarlijk, maar het voelt even vervelend. De reactie 
die de elektroden registreren wordt weergegeven op 
een monitor.
Bij het tweede deel van het onderzoek bekijkt de 
neuroloog de werking van uw spieren. Daarvoor prikt 
hij met een heel dun naaldje in uw spieren en vraagt 
hij u om uw spieren een paar keer aan te spannen. 
Het totale onderzoek duurt ongeveer een half uur. 
Het onderzoek veroorzaakt geen klachten achteraf.

Temperatuurdrempel onderzoek
Bij het temperatuurdrempel onderzoek wordt een 
metalen blokje vastgeplakt op de hand en daarna 
op de voet. Dit blokje wordt afwisselend warm en 
koud. Door middel van een druk op een knop kunt u 
aangeven of u dit voelt. Het onderzoek is niet pijnlijk, 
en duurt ongeveer een half uur. 

Huidbiopt
Bij het huidbiopt wordt een stukje huid net boven 
de enkel aan de buitenzijde afgenomen met een 
doorsnede van drie millimeter en een diepte van drie 
millimeter. U krijgt een verdovingsprik in de huid wat 
gevoelig kan zijn, daarna voelt u van het afnemen niets 
meer. Tot een aantal dagen na het afnemen kan het 
plekje gevoelig zijn. Er bestaat een zeer kleine kans op 
een infectie van de wond. Na verloop van tijd kan er 
een litteken ontstaan ter grootte van het huidbiopt 
(in het algemeen kleiner dan drie millimeter). Wilt 
u eventuele allergie voor locale verdoving of voor 
pleisters tevoren doorgeven?

Contact Heat Evoked Potentials
Bij het hitte potentialen onderzoek wordt een 
metalen blokje vastgeplakt op de hand en daarna 
op het been. Dit blokje wordt een aantal keer 
achter elkaar snel heel warm. Dit kan onaangenaam 
zijn, maar wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. 
Op het hoofd worden elektroden geplakt om de 
hersenreacties op de toegediende hitte prikkel te 
meten. Dit onderzoek kan de huid niet beschadigen 
en duurt ongeveer een half uur. 

azM en UM werken samen onder de naam Maastricht UMC+


