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Binnenkort komt u voor een repetitieve zenuwstimulatie en/of single-fiber EMG naar 

de afdeling Klinische neurofysiologie. Uw huisarts of specialist heeft u hiervoor 

doorverwezen. In deze folder wordt uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt en krijgt u 

informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.  

 

Het doel van het onderzoek 

 

Er zijn aandoeningen die de functie van zenuwen en spieren kunnen verstoren. Er zijn 

ook enkele aandoeningen die zich tussen zenuw en spier afspelen in de zogenoemde 

eindplaat. Stoornissen van de eindplaat zorgen ervoor dat de commando’s om de 

spier aan te spannen de spier niet of onvoldoende bereiken. Dit heeft spierzwakte tot 

gevolg. De belangrijkste aandoeningen van de eindplaat zijn myastenia gravis en het 

Lambert-Eaton myastheen syndroom. 

Er zijn twee technieken om een eindplaatstoornis op te sporen. Deze worden beiden 

in deze folder uitgelegd. 

De voorbereiding op het onderzoek 

In het belang van het onderzoek verzoeken wij u: 

• er voor te zorgen dat u warme handen heeft, omdat een koude huid de metingen 

ongunstig kan beïnvloeden.  

• op de dag van het onderzoek geen bodylotion of gezichtscrème te gebruiken 

• op de dag van het onderzoek geen make-up rond de ogen te gebruiken 

• geen sieraden te dragen  

• uw eventuele medicijnen gewoon in te blijven nemen 

De gang van zaken  

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Klinische 

neurofysiologie.  

U wordt verwezen naar de desbetreffende wachtkamer, waar u wordt opgehaald 

door een neuroloog of laborant. 

 

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed.  

 

Repetitieve zenuwstimulatie 

Elektroden worden aan beide kanten van de neus geplakt. Vervolgens worden er 

reeksen stroomschokjes gegeven met een stroomstimulator op het gezicht, net voor 

het oor. Aan de reactie van de spier kan worden afgemeten of de zenuw de impulsen 

wel allemaal goed aan de spier doorgeeft. 

Dit onderzoek kan herhaald worden waarbij de elektroden op de hand worden 

bevestigd en de stroomschokjes ter hoogte van de pols worden gegeven. 
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Single-Fiber EMG 

Er wordt met een fijn naaldje door de huid geprikt voor het oor in de wang. Dit kan 

even gevoelig zijn. Via het naaldje worden lichte stroomschokjes gegeven. Vervolgens 

wordt een tweede naald in de oogspier of in de spier boven de wenkbrauw geprikt.  

Elke meting bestaat uit 50 stroomschokjes zeer snel achter elkaar. Er zijn 

verscheidene metingen nodig om een uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid 

van afwijkingen.  

U hoeft tijdens het onderzoek niets te doen, probeert u zich zoveel mogelijk te 

ontspannen.  

Nazorg 

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis gaan, er zijn geen bijwerkingen. 

De tijdsduur van het onderzoek 

Het onderzoek kan, afhankelijk van hetgeen onderzocht moet worden, een half uur 

tot 1 uur duren. 

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts die het onderzoek 

heeft aangevraagd. Indien u nog geen vervolgafspraak heeft voor de uitslag, dient u 

deze zelf te maken. 

Tenslotte  

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet en bel 

naar onze afdeling. Het telefoonnummer vindt u op de achterpagina. 

Bent u verhinderd op de afgesproken tijd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met 

ons op. 
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Klinische Neurofysiologie (KNF) / Vaatfunctie 

Meldpunt Oost 13 

Telefoonnummer 088 - 459 7712 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


