Tremorregistratie
Klinische Neurofysiologie / Neurologie
Inleiding
U bent naar de polikliniek Klinische Neurofysiologie (KNF) verwezen voor een tremorregistratie. Deze folder geeft
algemene informatie over tremorregistratie.

Voorbereiding
Houd bij de voorbereiding op de Tremorregistratie rekening met het volgende:
■ neem een geldig identiteitsbewijs mee;
■ meldt u kort voor het afgesproken tijdstip bij de polikliniek;

Wat is een tremorregistratie?
Een tremor is een ritmische beweging (beven) van een arm of been, die niet of nauwelijks te onderdrukken valt. Er zijn
verschillende soorten tremoren. Meestal kan de neuroloog op basis van het lichamelijk onderzoek al voldoende
vaststellen om wat voor tremor het gaat. In moeilijke gevallen kan het echter nodig zijn, nauwkeurig te meten onder
welke omstandigheden de tremor optreedt, hoe snel de tremor is en hoe groot de bewegingsuitslag is. Dit onderzoek
heet tremorregistratie.

Werkwijze
Tijdens een tremorregistratie worden meerdere sensoren op de armen en / of benen geplakt. Deze sensoren meten
de bewegingsuitslag en de frequentie van de tremor. Andere sensoren meten de spieractiviteit. De laborant of de arts
vraagt u verschillende houdingen aan te nemen en bewegingen uit te voeren met armen en / of benen. Zo wordt
gekeken op welke momenten de tremor het ergst is. Vaak wordt tijdens de tremorregistratie een video gemaakt, zodat
achteraf terug te zien is welke bewegingen u heeft gemaakt. Een tremorregistratie is pijnloos.
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Uitslag
De onderzoeksresultaten worden door de klinisch neurofysioloog beoordeeld en de uitslag van het onderzoek is na vijf
werkdagen bij de aanvragende arts bekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de vervolgafspraak bij
uw behandelend arts.

Bent u verhinderd?
Bent u onverwacht verhinderd, geef ons dit dan zo snel mogelijk door op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur, telefoon
(053) 4 87 28 10. Wij maken dan met u een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt
reserveren.

Belangrijke contactgegevens
■ Klinische Neurofysiologie, route C21, telefoon (053) 4 87 28 10.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledig informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts, verpleegkundige of laborant dan om nadere uitleg.

