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Klinische Neurofysiologie 
 

Combinatie afspraak ulnaropathie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de polikliniek neurologie, 
omdat uw klachten veroorzaakt kunnen worden door een ulnaropathie ter hoogte van 
de elleboog. U heeft van uw arts al informatie ontvangen over de klachten en 
eventuele oorzaak van deze klachten.  
 

Waarom naar de afdeling klinische neurofysiologie? 
Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een zenuwbeknelling ter hoogte van 
de elleboog, zijn er een lichamelijk onderzoek en twee aanvullende onderzoeken 
nodig (EMG en zenuwechografie). U bent ingepland voor alle drie deze onderzoeken 
op één dag. Aansluitend krijgt u de uitslag van de neuroloog en worden eventuele 
vervolgstappen met u besproken. 
 

Ulnaropathie 
 

Wat is een ulnaropathie ter hoogte van de elleboog? 
Een ulnaropathie is een beknelling of irritatie van de nervus ulnaris, een van de drie 
zenuwen die zich in de armen bevindt.  
 

Oorzaken van een ulnaropathie 

 Door het regelmatig krachtig buigen en strekken van de elleboog. 

 De zenuw glijdt over het botje heen bij het buigen van de elleboog. 

 De zenuw komt in de verdrukking door een te nauwe bindweefselband waar de 
zenuw doorheen loopt.  

 Letsel zoals een botbreuk of voortdurende druk van buitenaf.  
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Klachten 
Klachten die kunnen ontstaan door een irritatie of beknelling van de nervus ulnaris 
kunnen zijn: 

 Tintelingen en/of gevoelsvermindering in de pink en een deel van de ringvinger 
(zie afbeelding). 

 Krachtverlies in de hand. 

 Veranderingen van de stand van de vingers, door afgenomen spierkracht. Dit 
treedt pas op in een vergevorderd stadium.  

 

 

Bron: https://www.ocon.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/ulna 
 

Het onderzoek 
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek verzoeken wij u geen crème of lotion te gebruiken. 
 

Pacemaker/ICD 
Als u een pacemaker of ICD heeft (een implanteerbare cardioverter defibrillator) geef 
dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). 
Om ook in dit geval het onderzoek zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen is een 
laborant van de hartfunctieafdeling aanwezig tijdens het onderzoek. 
 

Meenemen naar het ziekenhuis 
Neem altijd uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs mee bij uw komst 
naar het ziekenhuis. 
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LET OP: U meldt zich 10 minuten vóór het genoemde tijdstip op de 
afsprakenbrief op de afdeling klinische neurofysiologie te Venlo. 
 

Dit is in verband met de voorbereidingen van het EMG-onderzoek. 
 

EMG onderzoek 
Afhankelijk van de huidtemperatuur van uw hand(en), worden voorafgaand aan het 
onderzoek uw hand(en) opgewarmd. Hiervoor komt u met uw hand(en) in een 
warmwaterbad (± 38 °C) te zitten. 
 

Het zenuwgeleidingsonderzoek (EMG-onderzoek) meet de geleidingssnelheden over 
de zenuwen door middel van elektrische prikkels. Hierdoor kunnen 
geleidingsvertragingen over de zenuw in de elleboog zichtbaar worden gemaakt. Er 
worden hiervoor elektroden aangebracht op uw hand en vingers. De elektrische 
prikkels kunnen als vervelend ervaren worden. 
 
Zenuwechografie 
Met behulp van een echoapparaat en koude gel brengt een KNF-laborant de zenuw 
bij de elleboog in beeld om te bepalen of er afwijkingen te zien zijn. Bij een 
echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor 
het menselijk oor niet hoorbaar. Het onderzoek is pijnloos. 
 
Mogelijke complicaties/bijwerkingen 
Voor zover bekend hebben deze onderzoeken geen bijwerkingen of een risico op 
complicaties.  
 
Duur van de onderzoeken 
De totale tijd van de twee onderzoeken bedraagt ongeveer  
25-35 minuten. 
 
Bezoek aan de neuroloog 
Aansluitend aan de onderzoeken heeft u een gesprek met de neuroloog. Deze voert 
tevens een lichamelijk onderzoek uit. Hiervoor staan totaal 25 minuten ingepland. 
 
Het kan zijn dat er enige wachttijd zit tussen de KNF-onderzoeken en het gesprek 
met de neuroloog.  
 

Uitslag onderzoeken 
 
De neuroloog bespreekt met u de resultaten van alle onderzoeken.  
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) 
 

Locatie Venlo 
 

routenummer 53 Voor beide locaties 
 (077) 320 51 17  
Ma – vr  
tussen 08.30 en 16.30 uur 

Locatie Venray 
 

routenummer 24 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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