neurologie

Autonoom Functie Onderzoek
(AFO)
Algemeen

Klinische neurofysiologie is het medisch
specialisme dat zich bezighoudt met
registreren van de functies van de hersenen,
zenuwbanen en spieren. Er worden in ZGT
verschillende onderzoeken verricht, één
daarvan is een AFO (autonoom functie
onderzoek).
Dit onderzoek vindt plaats op de KNF afdeling
locatie Almelo.
U kunt zich melden bij de polikliniek
neurologie routenummer 0.5.

Wat is een AFO?

Bij een autonoom functie onderzoek wordt
gekeken naar de functie van het deel van het
zenuwstelsel dat niet door onze wil
beïnvloedbaar is.
Tijdens het onderzoek moet u proberen zo stil
en ontspannen mogelijk op een
onderzoekbank te liggen. Door middel van
drie elektroden op uw borst wordt een ECG
geregistreerd (hartfilmpje gemaakt). Hierna
wordt u verzocht een poosje diep te zuchten
en een keer hard op uw hand te blazen.
Dan wordt er een aantal keren liggend de
bloeddruk gemeten waarna u verzocht wordt
zo snel mogelijk op te staan. Daarna wordt
nog enkele keren de bloeddruk gemeten.
De laborant geeft u hierover instructies.
Het onderzoek is niet pijnlijk en geeft weinig
ongemak.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
KNF laborant. De duur van het onderzoek is
ongeveer dertig minuten. De neuroloog
beoordeelt het AFO.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens
het eerstvolgende bezoek aan de neuroloog of
een andere specialist die u voor een AFO
heeft doorverwezen.

Belangrijke telefoonnummers

Voor het maken en wijzigen van afspraken
kunt u contact opnemen met het secretariaat
neurologie, telefoonnummer 088 708 43 20,
locatie Almelo.
Voor vragen over het onderzoek kunt u
contact opnemen met de KNF afdeling. Dit is
mogelijk van maandag tot en met donderdag
van 15.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer
088 708 33 13, locatie Almelo.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info
op: zgt.nl/mijnzgt.

Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.
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