ECHO-DUPLEX ONDERZOEK
VAN DE BEENADEREN
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over een echo-duplex onderzoek van de beenaderen. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw
behandelend arts aan u verteld.
Het onderzoek
Een echo-duplex is een onderzoek
waarbij met behulp van een
echoapparaat de stroming in de aderen
wordt bekeken. Het onderzoek wordt
verricht en beoordeeld door een
gespecialiseerd radiodiagnostisch
laborant.

graag de avond voor het onderzoek de
zwachtels/steunkousen uit doen.

Doel van het onderzoek
Door middel van een echo-duplex
onderzoek van de beenaderen kan de
terugstroming in de aderen worden
beoordeeld. Er wordt met name gekeken
of er een oorzaak te zien is voor het
ontstaan van spataderen, huidafwijkingen
en/of andere aandoeningen in de benen.

Medicijnen kunt u volgens voorschrift van
uw arts in blijven nemen. Voor dit
onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, u
mag vooraf eten en drinken.

Duur van het onderzoek
Normaal gesproken duurt het onderzoek
voor één been ongeveer 45 minuten.
Indien beide benen beoordeeld moeten
worden, is dit 60-90 minuten.
Voorbereiding
Indien het niet mogelijk is om 48 uur
zonder deze hulpmiddelen te doen, dan

Hebt u een wond aan de benen, wilt u
dan extra verbandmateriaal meenemen
en indien nodig, thuiszorg regelen om de
wond/been na het onderzoek weer te
verzorgen/ zwachtelen.

Kleding
Wij adviseren u gemakkelijke kleding te
dragen. Uw benen moeten geheel
ontbloot kunnen worden vanaf de lies tot
aan de voeten.
Hoe gaat het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de
röntgenafdeling bij de balie gemeld heeft,
wordt u door één van onze laboranten
opgehaald en naar een kleedkamer
gebracht. Hier dient u de benen geheel te
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ontbloten omdat er gekeken wordt van
lies tot enkel.
Vervolgens komt u op de onderzoektafel
te staan. U krijgt gel op het been en de
laborant bekijkt met een apparaatje het
hele been. De stroming in de aderen
wordt zichtbaar gemaakt via een
bloeddrukband (band om de kuit die
wordt opgepompt) waardoor het bloed
naar boven wordt gestuwd. Op deze
wijze wordt het hele adersysteem in het
been in beeld gebracht en beoordeeld.
Complicaties
Er zijn geen complicaties van dit
onderzoek bekend.
Voorlopige uitslag
Na het onderzoek krijgt u een voorlopige
uitslag van de laborant. Zo mogelijk wordt
er een behandelplan doorgegeven.
Meestal binnen 1-2 weken volgt er
contact met de arts of de polikliniekassistente. De arts bespreekt het
definitieve plan met u. U krijgt de
afspraken thuisgestuurd.

Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw
medisch dossier inzien. U kunt ook
inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.
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 www.dezorgnota.nl

Neemt u voor vragen, meer informatie of
het afmelden van een afspraak contact
op met de poli Chirurgie via 0181-65 84
21.
Raadpleeg onze website voor de actuele
tijden.
Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen via het algemene
telefoonnummer 0181-65 88 88.
Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen via het algemene
telefoonnummer 0181-65 88 88.
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