Echo-Duplex onderzoek
van de beenslagaderen

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een echo-duplex van de
beenslagaderen te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat het
onderzoek inhoudt.

Het onderzoek
Een echo-duplex is een onderzoek waarbij met behulp van een echoapparaat de
stroming in de slagaderen wordt bekeken. Het onderzoek wordt verricht en
beoordeeld door een gespecialiseerd laborant.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek geeft de aanvragend arts informatie over de conditie van de
bloedvaten in de benen. Eventuele vernauwingen en/of afsluitingen in de grote
bloedvaten kunnen zo worden opgespoord.

Duur van het onderzoek
Normaliter duurt het onderzoek ongeveer 60 minuten.

Voorbereiding
Aan dit onderzoek zijn geen voorbereidingen verbonden.
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.

Kleding
Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen. Indien de benen gezwachteld
zijn, dan op de dag van de afspraak niet zwachtelen. Eventueel afstemmen met
de thuiszorg.

Het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bij de balie gemeld
heeft, wordt u door één van onze radiodiagnostisch laboranten opgehaald en naar
een kleedkamer gebracht. Hier dient u de benen geheel te ontbloten omdat er
gekeken wordt van onderbuik tot enkel. Vervolgens komt u op de onderzoektafel
te liggen. U krijgt gelei op het been en de radiodiagnostisch laborant zal dan met
een apparaatje het gehele been gaan bekijken. Op deze wijze wordt het gehele
slagadersysteem in het been in beeld gebracht en beoordeeld.
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Complicaties
Van dit onderzoek zijn geen complicaties of nadelige gevolgen bekend.

Uitslag
De uitkomst van het onderzoek krijgt u later te horen van de arts die voor u het
onderzoek heeft aangevraagd. Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de
uitslagen voor u hebben.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op telefoonnummer
0187 60 74 98.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 -17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie op
telefoonnummer 0187 60 74 99.

Afspraak
U wordt verwacht:
datum ...................... dag ............../........../.......... om...................... uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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