Echo-onderzoek van perifere zenuwen
Uw (huis)arts heeft een echo-onderzoek van de perifere zenuwen voor u aangevraagd.
Perifere zenuwen zijn de zenuwen die buiten de hersenen liggen. Bij dit onderzoek
worden de zenuwen in uw armen met behulp van geluidsgolven onderzocht. Deze
gegevens helpen uw arts achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Waarom wordt u onderzocht?
U bent door uw (huis)arts naar Meander verwezen, omdat u last heeft van pijnlijke
en/of tintelende vingers.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?
Doet u de sieraden aan uw arm af voordat u naar het onderzoek komt.
Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon blijven gebruiken. Dit heeft geen
invloed op het onderzoek.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?



uw verzekeringsbewijs
uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Een laborant en/of een neuroloog verricht het onderzoek. Hij of zij beweegt een ‘taster’
over de huid van uw arm om de te onderzoeken zenuw in beeld te brengen. Voor een
goed contact wordt er gel tussen uw huid en de taster aangebracht. De taster zendt
niet-hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden. Op deze manier
wordt de zenuw zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Tijdens het onderzoek zit u op
een stoel. Het onderzoek duurt circa 20 minuten en heeft geen na- of bijwerkingen.
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Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u van uw behandelend arts direct na het onderzoek.

Waar moet u zijn voor uw onderzoek?
U meldt zich in Meander Medisch Centrum op de polikliniek Neurologie en vraagt naar
de afdeling Klinische Neuro Fysiologie, Foyer 207.

Telefoonnummers
U kunt de afdeling Klinische Neuro Fysiologie (KNF) bereiken via het algemene
telefoonnummer van Meander Medisch Centrum 033 - 850 50 50.
U krijgt een telefoniste aan de lijn. Vraagt u naar de afdeling Klinische Neuro Fysiologie.
De telefoniste verbindt u door. Wanneer u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u
met het afsprakennummer 033 - 850 60 70.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

