
Inleiding   

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht 
(azM). In deze folder vindt u informatie over het 
EMG. Samen met uw behandelend arts hebt u 
besloten dit onderzoek te laten doen. Doel van het 
EMG kan zijn:
•  het doormeten van zenuwen in de armen, benen of 

andere delen van het lichaam;
• het onderzoeken van spieren.

De gebruikte techniek kan per patiënt sterk 
verschillen. In deze folder zijn de grote lijnen 
beschreven die voor het onderzoek gelden. Het 
onderzoek is niet gevaarlijk.

Voorbereiding

Koude ledematen zijn nadelig voor het onderzoek. 
Probeer dus ervoor te zorgen dat uw handen en 
voeten voor het onderzoek goed warm zijn. Als uw 
handen en voeten niet voldoende warm zijn, is het 
mogelijk dat deze worden opgewarmd met behulp 
van warm water. Ook is het belangrijk dat u geen 
crème of bodylotion gebruikt voor het onderzoek.

Onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de 
afdeling Klinische Neurofysiologie, niveau 2.
De meeste patiënten krijgen zowel een spier- als 
zenuwonderzoek; sommige patiënten krijgen of een 
spieronderzoek of een zenuwonderzoek. De arts 
die het EMG uitvoert zal u vertellen hoe het 
onderzoek in uw geval verloopt.

Onderzoek van zenuwen
Het zenuwgeleidingsonderzoek wordt met 
oppervlakte-elektroden verricht die op de huid 
worden geplaatst. Soms moet er met een 
schuurpapiertje over de huid gewreven worden om 
storing tijdens de meting te voorkomen.

De elektroden zijn verbonden met het EMG-
apparaat. Vervolgens wordt de zenuw gestimuleerd 
met lichte elektrische schokjes. Dit is onaangenaam 
maar niet echt pijnlijk. U zult merken dat het gevolg 
van de zenuwstimulatie een aantal spieren zich 
kortdurend samentrekken. De reactie van de 
zenuwen of van de spieren wordt door het  EMG-
apparaat geregistreerd.

Onderzoek van spieren
Bij het spieronderzoek prikt de arts op een aantal 
plaatsen met een dun naaldje door de huid heen in 
een spier. Dit kan even pijnlijk  zijn. Het naaldje is via 
een snoertje verbonden met het EMG-apparaat.
Dit apparaat registreert de elektrische activiteit in 
de spier. Tijdens het onderzoek zal de arts u vragen 
om de spier te ontspannen en even aan te spannen 

De duur van het EMG-onderzoek is afhankelijk van 
de vraagstelling van uw behandelend arts en van de 
bevindingen tijdens het onderzoek. Het onderzoek 
duurt daardoor van een kwartier tot een uur, met 
een gemiddelde van een half uur. 

Na het onderzoek

Na afl oop worden de elektroden verwijderd en kunt 
u gewoon weer naar huis terug. Vaak hebt u achteraf 
geen last meer van de prikjes. Als dit bij u toch het 
geval is dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Klinische Neurofysiologie. De uitslag van het 
onderzoek krijgt u te horen van de specialist die het 
onderzoek heeft aangevraagd. 

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling 
Klinische Neurofysiologie telefoonnummer 
043-387 72 72.
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