Duplex-onderzoek van
de halsvaten

De specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd waarbij
de vaten in uw hals worden onderzocht met ultrageluid.
Ultrageluid zijn geluidsgolven die we niet kunnen horen. Dit
wordt een Duplex-onderzoek genoemd. Bij dit onderzoek
worden via een taster op de huid de bloedvaten zichtbaar
gemaakt en de stroomsnelheden van het bloed in het bloedvat
gemeten. Op deze manier kan de doorgankelijkheid van een
slagader beoordeeld worden en kunnen vernauwingen en/of
verstoppingen opgespoord worden. In deze folder kunt u lezen
wat dit onderzoek inhoudt.
HMC-patiëntenpas
U moet de oproepbrief en de HMC-patiëntenpas meenemen. Bent u nog
niet in bezit van een HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd,
meldt u zich dan 30 minuten voor de afgesproken tijd bij het inschrijfbureau
in de centrale hal. Neemt u daarvoor het volgende mee:
• Geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs
• Geldig verzekeringsbewijs
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) met de afdeling Klinische Neurofysiologie
om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan
dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Houdt u bij het afzeggen of
verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts
die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding
Voor het onderzoek hoeft u geen specifieke voorbereidingen te treffen. Wel
moet er ruimte zijn in de hals om gel aan te brengen en de taster te kunnen
bewegen. Het is daarom belangrijk om makkelijke kleding aan te trekken
(geen coltrui).

Het onderzoek
De laborant die het onderzoek uitvoert komt u ophalen uit de wachtruimte.
Voor en tijdens het onderzoek vertelt de laborant wat er gaat gebeuren.
Voor het onderzoek begint moet u uw hals vrijmaken van sieraden en
kleding. U gaat op uw rug op een onderzoeksbank liggen. De laborant
brengt gel aan op de plaats die wordt onderzocht. Dit voelt koud aan. De
gel is nodig voor een goed contact tussen de huid en de taster. De laborant
beweegt de taster langzaam over de huid. De bloedvaten worden zichtbaar
gemaakt op een monitor. Bij de meting van de stroomsnelheden hoort u
een geluid dat gelijk gaat met uw hartslag. De bloedvaten aan beide kanten
van uw hals worden onderzocht. Tijdens de meting moet u zo stil mogelijk
liggen en zo min mogelijk praten. Elke beweging kan namelijk storing
geven.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek maakt de laborant de huid schoon. U kunt
gewoon naar huis gaan of, wanneer u in het ziekenhuis verblijft, naar de
afdeling. U ondervindt geen nadelige gevolgen van het onderzoek.
Het onderzoek wordt beoordeeld door een klinisch neurofysioloog. Een
klinisch neurofysioloog is een neuroloog met een specialisatie voor dit
onderzoek. Na de beoordeling wordt er een verslag gestuurd naar de
specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Uitslag
De laborant kan u nog geen uitslag geven van het onderzoek. De specialist
die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag en zal deze met u
bespreken. Als u nog geen afspraak met deze specialist heeft raden we u
aan deze alsnog te maken.

Route
De afdeling Klinische Neurofysiologie bevindt zich op de eerste etage
in HMC Westeinde. Volg de borden Functieafdeling en vervolgens de
borden Klinische Neurofysiologie. U kunt zich melden bij de receptie
Functieafdelingen. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de
afdeling Klinische Neurofysiologie.
HMC Westeinde:
088 979 20 04
van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-11.00 uur en tussen
14.00-16.00 uur of e-mail naar knf.slc@haaglandenmc.nl.
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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