Huidrimpeltest
Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een huidrimpeltest te laten
doen. Deze folder informeert u over dit onderzoek.
KNF Rijnstate Arnhem, route 15
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Doel onderzoek
Met behulp van een huidrimpeltest krijgen we inzicht in de werking van uw
dunne zenuwvezels.

Voorbereiding thuis
U hoeft voor dit onderzoek thuis geen voorbereidingen te treffen. Wij raden u
aan sieraden aan handen en/of polsen thuis te laten.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in Rijnstate Arnhem. U kunt zich melden op route
15.
Allereerst maakt de medisch fotograaf foto’s van de structuur van uw beide
handen. Dit is nodig als uitgangswaarde voor het onderzoek. Het kan zijn
dat u alleen klachten aan uw benen heeft. U wordt echter aan uw handen
onderzocht om een indruk te krijgen van het functioneren van uw dunne
zenuwvezels.
Nadat de foto’s voor de uitgangssituatie zijn genomen, houdt u gedurende
30 minuten uw beide handen in een badje met water van ± 40 graden. De
laborant zal tijdens dit onderzoek de temperatuur van het water controleren
en op peil houden. Na 30 minuten worden er opnieuw foto’s van de structuur
van uw beide handen gemaakt. De specialist beoordeelt de gemaakte foto’s op
eventuele veranderingen die kunnen samenhangen met afwijkingen van de
dunne zenuwvezels.
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en is niet gevaarlijk of pijnlijk.
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Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij het
volgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de
afdeling Klinische neurofysiologie.
Afdeling KNF Rijnstate Arnhem: 088 - 005 77 22
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

