Bezoekadressen:

EMG (elektro-myogram)
U wordt binnenkort onderzocht in Meander Medisch Centrum. U heeft een
afspraak voor een zenuw- en spieronderzoek. Dit onderzoek heet in medische termen
elektro-myogram (EMG). Gedurende het onderzoek wordt het functioneren van uw
zenuwen en spieren gemeten.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
Voor onze administratie is het noodzakelijk dat u bij ieder bezoek uw legitimatie
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en verzekeringsbewijs meeneemt.

Waar meldt u zich?
Het EMG-onderzoek kan plaatsvinden in Amersfoort of Baarn. U heeft voor één van
deze locaties een afspraak.
Meldt u zich 5 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de betreffende
afdeling:
 Meander Medisch Centrum: polikliniek Neurologie, Foyer 207. Hier vraagt u naar
de afdeling Klinische Neuro Fysiologie.
e
 Baarn: polikliniek Neurologie, op de 4 etage.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

www.meandermc.nl

Het is belangrijk dat u vóór het onderzoek geen crème, vet of lotion op uw huid
aanbrengt. Met een droge huid gaat het onderzoek beter.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een specialist of laborant. Afhankelijk van uw
klachten wordt u gevraagd om enkele kledingstukken uit te trekken en plaats te nemen
op een bedbank.
Om een duidelijk beeld van het functioneren van uw zenuwen en spieren te krijgen, is
het nodig kleine stroomstootjes toe te dienen. Dit kan als onprettig ervaren worden.
Soms besluit de specialist tot nog wat aanvullend onderzoek. De specialist heeft dit dan
vooraf vaak al met u besproken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en heeft
geen na- of bijwerkingen.

Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over het onderzoek, stelt u deze gerust aan de laborant die het
onderzoek uitvoert. Hij/zij zal uw vragen graag beantwoorden.
U kunt de afdeling Klinische Neuro Fysiologie (KNF) bereiken via het afsprakennummer
van Meander Medisch Centrum 033 - 850 60 70. Vraagt u naar de afdeling Klinische
Neuro Fysiologie.

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

