St. Antonius Flebologie Centrum

Duplexonderzoek
van de aders in benen of armen

ONDERZOEK

U wordt op

dag 		

om

verwacht op de poli/afdeling		

		

uur
,

locatie
• Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe
afspraak maken?
• Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in
verband met de administratieve afhandeling.

Duplexonderzoek
In deze folder vindt u informatie over duplexonderzoek van
de bloedvaten (aders). Het kan gaan om bloedvaten van uw
armen of benen. Met behulp van onhoorbare geluidstrillingen
worden uw bloedvaten op een beeldscherm zichtbaar gemaakt.
Ook wordt de snelheid gemeten waarmee het bloed door de
bloedvaten stroomt. Zo kunnen eventuele afwijkingen aan
de aders opgespoord worden. Tijdens het duplexen vertelt de
onderzoeker steeds wat er gaat gebeuren.
Met een ‘geluidskop’ (een soort microfoon
die onhoorbare geluidsgolven uitzendt en
weer opvangt) beweegt de onderzoeker
over de gel en uw huid heen. Hier voelt u
over het algemeen weinig van.

Voorbereiding
Eten en drinken
Voor dit onderzoek zijn meestal geen speciale voorbereidingen nodig.

Afhankelijk van de bloedvaten die onderzocht worden, gebeurt het onderzoek in
staande of liggende houding. Het kan ook
zijn dat u gevraagd wordt om tijdens het
onderzoek een paar keer van houding te
veranderen.

Het onderzoek
De onderzoeker vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel vrij te maken van kleding.
Vervolgens brengt de onderzoeker een
beetje gel aan op uw huid. Dit is nodig voor
de goede geleiding van de geluidsgolven.
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Tijdens het onderzoek kunt u
een kloppend geluid horen. Dit
is het stromen van het bloed
door uw bloedvaten.

St. Antonius Ziekenhuis
Telefoon 088 - 320 30 00
voorlichting@antoniusziekenhuis.nl
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00

Meestal duurt het onderzoek 15 tot 60 minuten. Na afloop verwijdert u de gel van uw
huid en kunt u zich weer aankleden

Dermatologie
088 - 320 54 00

Vragen

Vaatchirurgie
088 - 320 26 00

Hebt u na het lezen van deze informatie nog
vragen? Stel ze gerust bij het Flebologie
Centrum, telefoon 088 - 320 35 50. U kunt
ook tijdens het onderzoek vragen stellen.

St. Antonius Flebologie Centrum
088 - 320 35 50
Locaties St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein			
Koekoekslaan 1
Utrecht Oudenrijn		
Van Heuven Goedhartlaan 1
Utrecht Overvecht		
Paranadreef 2
Utrecht Veldhuizen (Kaakchirurgie)
Van Lawick van Pabstlaan 12
De Meern
Utrecht Vleuterweide		
Utrechtse Heuvelrug 130-132
Vleuten
Houten
Hollandsspoor 5
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Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
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