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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  
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www.gelreziekenhuizen.nl 

Zenuwechografie 
 

In overleg met u, heeft uw behandelend arts u verwezen voor een echo onderzoek van 

de zenuwen. Deze folder geeft u informatie over het verloop van dit onderzoek en wat 

van u wordt verwacht.  

 

Echo onderzoek 
Middels echografie kunnen spieren en zenuwen zichtbaar gemaakt worden. Uit de 

combinatie van deze gegevens kan worden vastgesteld of er sprake is van beknelling van 

een zenuw of dat er sprake is van een verandering van volume (verdikking). 

De meest onderzochte zenuwen zijn die ter hoogte van de pols, onderarm, elleboog, 

bovenarm, oksel, hals, onderbeen, voet en knie. 

Het onderzoek 
U wordt gevraagd het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden.  Afhankelijk van de te 

onderzoeken zenuwen neemt u zittend of liggend plaats op een onderzoeksbank.  

Tijdens het onderzoek zit de laborant met het echoapparaat bij u. Op de huid wordt gel 

aangebracht. Hierna wordt met een transducer over de huid bewogen. De zenuwen 

worden op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. De laborant verricht metingen, zoals 

omtrek en diameter van de zenuw. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 30 

minuten. 

 

Uitslag van het onderzoek 

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis 

Verhinderd 

Bent u verhinderd? Neem dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak contact op met de 

afdeling Biometrie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend 

arts of aan de medewerkers van de afdeling Biometrie.  

Bereikbaarheid 
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