Duplexonderzoek van
de spataderen

U heeft een afspraak om te onderzoeken of u spataderen
heeft. Bij dit onderzoek wordt met behulp van een echo het
functioneren van de kleppen in de aderen bekeken. De aderen
in de benen hebben kleppen die helpen het bloed naar het hart
terug te laten stromen. Als deze kleppen niet goed functioneren
kan dit leiden tot spataderen. In deze folder kunt u lezen wat dit
onderzoek inhoudt.
HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Als u
deze nog niet heeft, moet u de pas vóór het onderzoek laten maken bij de
inschrijfbalie in de centrale hal. Komt u in dat geval 15 minuten eerder zodat
u op tijd bent voor het onderzoek.
Verhinderd
Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doorgeven aan de afdeling Vaatlaboratorium, op telefoonnummer:
088 979 23 67, bij geen gehoor 088 979 24 12. De opengevallen plaats kan
dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Niet of te laat afgemelde
afspraken worden in rekening gebracht.
Route
Volg in HMC Westeinde de borden Vaatlaboratorium bij lifthal rood.
Het Vaatlaboratorium bevindt zich op de 1e etage vlakbij de liften. U kunt
zich melden door 1 keer aan te bellen op de bel naast de deur. U kunt
plaatsnemen op de stoeltjes in de hal. De vaatlaborant komt zo snel
mogelijk bij u.

Voorbereiding
Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekskamer en wordt gedaan door
een vaatlaborant. De vaatlaborant vraagt u uw kleren uit te doen bij uw
benen.
De aderen in de lies worden ook onderzocht. U kunt hier rekening mee
houden door ondergoed te dragen dat ruim valt bij de lies of de lies
vrijhoudt.

Tijdens het onderzoek luistert de vaatlaborant naar signalen. Daarom moet
u de mobiele telefoon tijdens het onderzoek uitzetten.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek staat u. De vaatlaborant brengt gel aan op de
huid boven het bloedvat. Met een transducer beweegt de vaatlaborant
over de huid. Het bloedvat wordt zo in beeld gebracht en is te zien op
het beeldscherm. Daarna onderzoekt de vaatlaborant of de kleppen in de
aderen nog goed functioneren. Dit kan op verschillende manieren worden
gedaan:
• u krijgt een bloeddrukband om uw been die verschillende keren kort
wordt opgepompt.
• de vaatlaborant knijpt met de hand even in het been.
• de vaatlaborant vraagt u uw voorvoet kort en krachtig naar boven te
bewegen.
Het onderzoek duurt 30 - 60 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u een handdoek om de gel te verwijderen en kunt
zich weer aankleden. U kunt naar huis gaan en heeft verder geen last van
het onderzoek.

Uitslag
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.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de
afdeling Vaatlaboratorium, telefoon 088 979 23 67. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
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