Electro Tremulografie (ETG)
Klinische neurofysiologie

Binnenkort komt u voor een ETG onderzoek (Electro Tremulografie) naar de afdeling
Klinische neurofysiologie. Uw specialist heeft u hiervoor doorverwezen. In deze
folder wordt uitgelegd wat een ETG onderzoek inhoudt en krijgt u informatie over de
gang van zaken tijdens het onderzoek.
Het doel van het onderzoek
Het doel van het ETG onderzoek is om het ritmisch bewegen (trillen) van een arm,
been of hoofd te registreren. Hierbij wordt gekeken in welke houding of tijdens welke
beweging dit trillen vooral optreedt.
De voorbereiding op het onderzoek
In het belang van het onderzoek verzoeken wij u om:
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 laborant.
Meestal richt het onderzoek zich op de armen. Indien de benen of het hoofd
onderzocht worden, wordt onderstaande werkwijze hierop aangepast.
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel aan een kleine tafel. Er worden elektroden
bevestigd op de spieren van beide onderarmen en een bewegingssensor op de
wijsvinger. Hiermee kunnen we de bewegingen van de armen nauwkeurig
registreren.
Vervolgens worden de bewegingen van de armen in rust en tijdens verschillende
testen geregistreerd. Dit zijn testen zoals schrijven, een kopje vasthouden en de
armen gestrekt naar voren optillen.
Het is belangrijk dat u tijdens de testen het trillen toestaat en niet probeert te
onderdrukken. We willen immers het eventuele trillen vastleggen!
Nazorg
U kunt na het onderzoek zelfstandig naar huis gaan, er zijn geen bijwerkingen.
De tijdsduur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier tot één uur.

| patiënteninformatie

2

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, u vindt het telefoonnummer op de achterpagina.
Bent u verhinderd op de afgesproken tijd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met
ons op.
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Zuyderland Medisch Centrum
Klinische Neurofysiologie (KNF) / Vaatfunctie

Afspraken polikliniek
Alle locaties 088 – 459 9711
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
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Internetadressen
www.zuyderland.nl/klinische-neurofysiologie-vaatfunctie
www.zuyderland.nl

557

Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, etage 3, balie 11
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt Oost 13
Locatie Brunssum, niveau 0, balie 0.01

