PMG onderzoek / Tremorregistratie
Binnenkort wordt u op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) op locatie ETZ Elisabeth verwacht. Op deze
afdeling worden onderzoeken verricht die informatie kunnen geven over de werking van de hersenen, het
zenuwstelsel, de spieren en de bloedvoorziening hiervan. De afdeling KNF bevindt zich in route 61 op de begane
grond. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte, men weet dat u komt.

Het PMG-onderzoek

Het Polymyografie onderzoek (PMG) is een registratie van een tremor. Een tremor is een ritmische beweging
(beven/trillen), meestal van hand, arm, been of een combinatie van meerdere ledematen. Er zijn verschillende
soorten tremoren. Bij een PMG wordt de spieractiviteit van armen of benen gemeten en wordt gelijktijdig een
video-opname gemaakt om meer duidelijkheid te krijgen over welk soort tremor u heeft. Een computer registreert
deze spieractiviteit via elektroden (metalen plaatjes). De elektroden worden op verschillende plaatsen op uw armen
of benen geplakt. U voelt hier niets van.
Tijdens het onderzoek geeft de laborant u een paar opdrachten; u wordt bijvoorbeeld gevraagd om ontspannen te
zitten, uw armen te strekken of de positie aan te nemen waarbij de tremor het duidelijkst aanwezig is. Na afloop
van het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden en wordt uw huid schoongemaakt. Het onderzoek duurt
ongeveer dertig minuten.

De uitslag

De uitslag hoort u van de arts op de polikliniek. Als het goed is, heeft u hiervoor al een afspraak gemaakt.

Belangrijk

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te
nemen met de polikliniek Neurologie. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.
U wordt verzocht geen bodylotions of bodycrèmes op de dag van het onderzoek te gebruiken.
Sieraden (horloges, armbanden en dergelijke) moeten tijdens het onderzoek worden afgedaan, u kunt ze beter
thuislaten.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek Neurologie. De
polikliniek is bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur.
Tijdens het onderzoek vertelt men u nogmaals wat er gaat gebeuren. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u deze
ook op dat moment stellen.

Belangrijke telefoonnummers

(013) 221 00 00
(013) 221 01 40

0077 200924

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth Neurocentrum
Polikliniek Neurologie:
Route 42
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