
Patiënteninformatie

Electromyografie (EMG)

DOEL VAN HET ONDERZOEK
Een EMG is een klinisch neurofysiologisch onderzoek dat de elektrische activiteit van de spieren en/of zenuwen 
meet. Hiermee wordt informatie verkregen over de werking van de spieren en/of zenuwen.

VOORBEREIDING
• Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
• Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion, olie of vette crème op de huid van armen en benen.
• Gezien de werking van de zenuwen onder andere afhangt van de lichaamstemperatuur is het belangrijk dat 

armen en benen niet koud aanvoelen om een goede meting te kunnen verrichten. U kan hier zelf bij helpen door 
armen en benen te bedekken op weg naar de afspraak. Zorg ook dat u tijdig aanwezig bent zodat uw ledematen 
nog even kunnen opwarmen voor het onderzoek.

• Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit vooraf.
• Een pacemaker heeft geen invloed op dit onderzoek.

HET ONDERZOEK
Het onderzoek kan 5 tot 90 minuten duren en wordt verricht door een neuroloog. De procedure wordt u vooraf nog 
eens uitgelegd. Het onderzoek kan bestaan uit een zenuwgeleidingsonderzoek (neurografie), een spieronderzoek 
(myografie) of een combinatie hiervan.

U gaat op een onderzoekstafel liggen of zitten en ontbloot uw armen of benen.

De reactie van de zenuw en/of spier wordt gemeten door middel van plakkers die op de huid worden aangebracht. 
Deze zijn verbonden met het meetapparaat.

TIJDENS HET ONDERZOEK

Zenuwonderzoek
Bij dit onderzoek worden de zenuwen elektrisch geprikkeld waardoor u schokjes voelt. Er wordt nauwkeurig gemeten 
hoe de zenuw reageert. Dit kan even vervelend zijn. Het onderzoek is niet schadelijk voor de zenuw, noch gevaarlijk 
voor u.

Spieronderzoek
Om de spieractiviteit te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van een dunne naald elektrode, waarmee de spieren 
worden aangeprikt. Dit kan wat gevoelig zijn. Er wordt niets ingespoten. U voelt gewoon een prikje. Op aanwijzingen 
van de arts moet u de spier aanspannen of juist ontspannen. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit van de 
spier door het meetapparaat zowel in geluid omgezet als op beeld weergegeven.
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NA HET ONDERZOEK
Na afloop van het onderzoek worden de elektroden verwijderd. U kan na het onderzoek zelf naar huis gaan en uw 
dagelijkse bezigheden hervatten.

BEOORDELING EN UITSLAG
De neuroloog beoordeelt het onderzoek en zal de bevindingen net na het EMG of tijdens een vervolgafspraak met u 
bespreken.

CONTACT
SECRETARIAAT NEUROLOGIE
E-mail: secneuro@azvesalius.be
T.   012 39 79 12 (alle werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur). Daar uw oproep niet altijd kan 
beantwoord worden, spreekt u best uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U 
wordt dan zo snel mogelijk gecontacteerd.


