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Duplex onderzoek  

(echografie van de bloedvaten)  

  

Inleiding 
Uw arts heeft voor u een Duplex onderzoek aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over 
de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd.  

  

Voorbereiding 
Wij verzoeken u:  

 Bij onderzoek van de halsvaten bovenkleding met een wijde hals te dragen en geen 

halssieraden waardoor het onderzoek gemakkelijk verricht kan worden. 

 Bij onderzoek van de buikvaten van tevoren alleen een licht ontbijt of een lichte lunch te 

gebruiken.  

 Bij onderzoek van de beenvaten ongezwachteld te verschijnen.  

Het onderzoek  
Het Duplex onderzoek is een functieonderzoek van de bloedvaten, waarbij de vaatwand wordt 
geïnspecteerd en de stroomsnelheden van het bloed in deze vaten wordt gemeten.  

Met behulp van ultrageluidsgolven kan hierdoor informatie worden verkregen over eventuele 
afwijkingen van de vaatwand.  

Het onderzoek is volstrekt ongevaarlijk en weinig belastend. In de meeste gevallen vindt het 
onderzoek plaats terwijl u op een onderzoekbank ligt. Via een transducer gekoppeld aan het 
echoapparaat worden de bloedvaten opgezocht. Dit is volkomen pijnloos. Het is belangrijk dat u 
tijdens het onderzoek van de halsvaten zo weinig mogelijk slikt en niet hoest of praat.  

Het onderzoek wordt verricht door een vaatlaborant.  

  

Duur van het onderzoek  
Het gehele onderzoek neemt ongeveer 30 tot 60 minuten in beslag afhankelijk van het 
aangevraagde onderzoek.  

  

Uitslag  
U hoort de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de vaatchirurg. 
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U heeft een afspraak op:  

  

……………………………………om…………………………..uur  

  

bij de polikliniek Vaatchirurgie voor bovenstaand onderzoek. U kunt zich melden bij de 
polikliniek Vaatchirurgie.  

  

Voor een eventuele wijziging van de afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Chirurgie. De polikliniek Chirurgie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 2585.  

  

Bij wijzigingen in de persoonsgegevens dient u deze eerst te laten aanpassen bij de 
inschrijf-/registratiebalie. 

  

  

  

  

Tot slot  
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Chirurgie. De polikliniek Chirurgie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 2585.  

  

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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