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Tremorregistratie 
 
Klinische neurofysiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het 
registreren van de functies van de hersenen, zenuwbanen en spieren. Er worden in 
ZGT verschillende onderzoeken uitgevoerd, één daarvan is een tremorregistratie.  
Dit onderzoek vindt plaats binnen de KNF-afdeling.  
In ziekenhuislocatie Almelo kunt u zich melden bij polikliniek neurologie, 
routenummer 0.5. 
 
Wat is een tremorregistratie  
Een tremor is een ritmische beweging (beven) 
van een arm of been, die niet of nauwelijks te 
onderdrukken is. Meestal betreft het een 
onderzoek van de armen en/of handen, maar 
er kan zo nodig aan de benen gemeten 
worden. 
Er worden enkele elektroden op de armen of 
benen geplakt, waaronder een contactpasta is 
aangebracht. Met behulp van deze elektroden 
wordt de bewegingsfrequentie en sterkte van 
de tremor gemeten. 
U krijgt verschillende opdrachten, waarbij we 
een tremor kunnen uitlokken of verergeren. 
De laborant geeft u hierover instructies. 
Het onderzoek wordt zittend of staand 
uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de klachten. 
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt 
ongeveer dertig minuten. Een neuroloog 
beoordeelt de tremorregistratie. 
 
Voorbereidingen 
Geen bodylotion aanbrengen op de te 
onderzoeken ledematen. 
 
Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens 
het eerstvolgende bezoek aan de neuroloog of 
een andere specialist die u voor een 
tremorregistratie heeft doorverwezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke telefoonnummers  
Voor het maken en wijzigen van afspraken 
kunt u contact opnemen met het secretariaat 
neurologie, 

 Ziekenhuislocatie Almelo, 
telefoonnummer 088 708 43 20. 

 
Voor vragen over het onderzoek kunt u 
contact opnemen met de KNF-afdeling,  

 Ziekenhuislocatie Almelo, 
telefoonnummer 088 708 33 13. 

 
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 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

