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Vaatfunctie onderzoek (duplex).
U bent doorverwezen naar de functie afdeling van het Bravis ziekenhuis.
Dit onderzoek gee de arts informatie over de conditie van de bloedvaten (aderen) van de benen.

Om het vaatonderzoek goed uit te kunnen voeren vragen wij u het volgende:
• U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn
• Zorg voor persoonlijke hygiëne
• Wij vragen u geen onderkleding te dragen die in de liezen knelt of strak zit of lang ondergoed
• Gebruik geen crème of bodylotion op uw benen
• I.v.m. de concentratie van de vaatlaborant is het niet wenselijk dat er kinderen bij het onderzoek
aanwezig zijn.
• Laat zwachtels en/of steunkousen (indien mogelijk) uit, neem deze wel mee.
• Eet en drink iets voorafgaand aan het onderzoek en zorg ervoor dat u uitgerust bent. U moet namelijk
langere tijd staan.
Krijgt u dagelijks nieuwe zwachtels of schoon verband om de benen? Neemt u dan contact op met de instantie
die dit bij u komt doen. Zij kunnen dan na het onderzoek bij u thuis deze opnieuw aanbrengen.

Het duplex onderzoek:
De vaatlaborant zal u vragen uw benen bloot te maken. Tijdens het onderzoek staat u vrijwel rechtop op een
kantelbare onderzoekstafel. Voor uw eigen veiligheid maakt de vaatlaborant u mogelijk aan de onderzoekstafel
vast met een fixatieband. Afhankelijk van de aanvraag onderzoekt zij een of beide benen. Om de functie van de
kleppen in de aderen te testen krijgt u bloeddrukband rond het been, de vaatlaborant pompt deze band
gedurende het onderzoek meerdere malen op. Het oppompen kan een drukkend gevoel geven rond het been.
Om goed contact te maken met de huid brengt de vaatlaborant gel aan op uw benen.
Dit kan koud aanvoelen.
Vervolgens beweegt de vaatlaborant met een apparaatje (transducer) over uw benen heen om de bloedvaten
zichtbaar te maken. Het apparaatje zendt geluidsgolven uit en vangt ze op. Bij het meten van de
bloeddoorstroming zijn de opgevangen signalen hoorbaar.
Eerst onderzoekt de vaatlaborant de voorzijde van het gehele been/benen vanuit de lies, daarna onderzoekt zij
de achterzijde van het been/benen vanaf de kniespleet tot aan de enkel. Hiervoor draait u zich om op de
onderzoekstafel of u gaat op de onderzoekstafel zitten. Tijdens het onderzoek duwt de vaatlaborant met de
transducer op uw bloedvaten, dit kan met name in de lies gevoelig zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 20
minuten per been. Na het onderzoek kunt u uw normale bezigheden weer hervatten.
De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken op de flebologiepoli bij uw eerst volgende afspraak.
Door de laboranten worden geen uitslagen gegeven.
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