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Klinische Neurofysiologie 
 

Tremorregistratie 
 

Onderzoek naar bewegingsstoornissen 
 

Inleiding 
 
Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort een tremorregistratie 
zult ondergaan. Dit onderzoek geeft de arts meer informatie over de 
bewegingen/tremoren in bijvoorbeeld armen en/of benen. 
Bij een tremorregistratie wordt de activiteiten van meerdere spieren gemeten met 
elektroden (metalen plaatjes die op de huid worden geplakt) en hier wordt een video-
opname van gemaakt. De video-opname wordt alleen gebruikt voor het beoordelen 
van het onderzoek.  
 

Voorbereiding op het onderzoek 
 
Kleding 
Het is handig dat u kleding draagt die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken. Zorg wel 
voor warme onderkleding, een hemd en/of een T- shirt, omdat u een groot deel van 
het onderzoek stil zit en het koud kunt krijgen.  
 
Geen (bad)olie of crèmes gebruiken 
De elektrische activiteit van de spieren wordt via de huid gemeten. Dit lukt niet goed 
als de huid vettig is. Gebruik daarom van te voren geen (bad)olie, bodylotion of 
andere crème’s. 
 
Meenemen naar het ziekenhuis 
Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
legitimatiebewijs niet vergeten? 
 
Melden 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Klinische Neurofysiologie 
(KNF).  
 

Het onderzoek 
 
Voor het onderzoek 
De KNF-laborant bepaalt samen met de neuroloog de plaatsen waar de elektroden 
worden geplakt, meestal op de armen en/of de benen. Op deze plaatsen wordt de 
huid schoongemaakt en scrubcrème. Daarna worden de elektroden, maximaal 20 
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stuks, met zijdepleisters vastgeplakt. Als alle elektroden zijn aangebracht, wordt 
getest of alle elektroden goed contact maken. Dan kan de registratie beginnen. 
 
Tijdens het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt meestal zittend en/of staand. De neuroloog en/of laborant 
vraagt u verschillende testjes uit te voeren. Bijvoorbeeld in rust blijven zitten, uw 
armen strekken, rekensommetjes maken, woordjes schrijven of de positie aannemen 
waarbij de tremor het duidelijkst aanwezig is. Dit alles is om de tremor goed te 
kunnen bekijken en om te zien of uw tremor afhankelijk is van bepaalde handelingen. 
 
Na het onderzoek 
Als het onderzoek klaar is, worden alle elektroden weer verwijderd en kunt u weer 
naar huis. U mag aan het verkeer deelnemen, het onderzoek heeft geen invloed op 
uw rijvaardigheid. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt een uur tot anderhalf uur. 
 
Complicaties/bijwerkingen 
Voor zover bekend heeft dit onderzoek geen bijwerkingen. 
 
Uitslag 
Het resultaat van het onderzoek zal uw behandelend arts u persoonlijk mededelen 
tijdens de volgende afspraak op de polikliniek.  
 

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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