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EMG  
Sinds 1994 maakt Fysiotherapie FIT Krommenie gebruik 
van oppervlakte EMG. Electro myografie (EMG) wordt 
gebruikt voor het meten van spierspanning. Dat wil zeggen 
dat je de mate van aanspanning of ontspanning zichtbaar 
kan maken. Bijvoorbeeld zoals vroeger met leds of geluid of 
zoals we het nu toepassen met een draadloos systeem en 
een tablet. Dit geeft ons meer mogelijkheden om te trainen.

Vaak is het moeilijk om bij je zelf te voelen welke spieren 
meer of minder gespannen zijn. Daarnaast is het nog moei
lijker om activiteiten te verrichten terwijl je tegelijkertijd je 
aandacht bij die spierspanning moet houden.

EMG is dan een doeltreffend hulpmiddel waarbij zowel jij 
als de therapeut inzicht krijgt in de wijze waarop je de  

beweging uitvoert en  
de mate van spier
spanning die je op dat 
moment bij de des
betreffende spier hebt.

Dit kunnen we onder 
andere gebruiken bij 
pijnklachten in je nek 
en arm ten gevolge 
van langdurig beeld
scherm en muis  gebruik. Het trainen van een juiste  
houding met ontspannen nek en schouder spieren tijdens 
het bedienen van bijvoorbeeld je toetsenbord wordt dan 
geoefend. Ook het trainen van de juiste spierspanning in  
je onderarmspieren tijdens het bedienen van je muis  
wordt getraind. 

Bij schouderklachten wordt er vaak een disbalans ge 
vonden in kracht en coördinatie van de spieren die het 
schouderblad aansturen.  EMG kan dan worden gebruikt 
om het juiste spiergevoel tijdens het optillen van je arm 
weer te trainen.

Ook bij bijvoorbeeld knieschijfproblemen gebruiken  
we EMG. Dan trainen we een gedeelte van je bovenbeen 

(quadriceps). We richten  
ons dan met name op  
de coördinatie en de  
ver hou ding van spanning   
aan de binnenzijde en 
buitenzijde van je  
quadriceps.


