radiologie

Duplex buik- en beenvaten
Een duplexonderzoek is een combinatie van echobeelden en doppleronderzoek. Bij
echobeelden worden de bloedvaten afgebeeld met behulp van geluidsgolven. U krijgt
gel op de huid om de geluidsgolven beter te geleiden. De geluidsgolven worden
omgezet in een beeld op de monitor. Op deze wijze worden de bloedvaten zichtbaar.
Met behulp van dopplersignalen wordt de snelheid en de richting van het bloed
gemeten.
U wordt verzocht zich te melden, in ZGT
Almelo bij de balie van de afdeling radiologie
(route 1.6) of in ZGT Hengelo bij de
polikliniek chirurgie (route 0.6). Let op: De
locatie waar het onderzoek plaatsvindt, staat
op de afspraakbevestiging vermeld.
Als de huisarts u heeft doorverwezen, vergeet
dan niet de verwijzing mee te nemen.

Verhindering

Wanneer u door omstandigheden niet kunt
komen, neem dan zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met ons op:
Afdeling radiologie,
 ZGT Almelo telefoonnummer:
088 708 37 00.
 ZGT Hengelo telefoonnummer:
088 708 52 43

Belangrijk om te weten

Kleding
Het is voor u en voor onze medewerkers
prettig, wanneer u kleding aan heeft waarin u
zich makkelijk kunt bewegen en die u
gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
Medicijnen
In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen
op de normale manier en tijdstip innemen.
Indien dit niet mogelijk is wordt u hiervan
door uw behandelde arts op de hoogte
gesteld.
Verloop van het onderzoek
De echolaborant haalt u op uit de
wachtruimte en neemt u mee naar de
kleedkamer.
Bij het maken van een duplex moet u zich
gedeeltelijk ontkleden. De echolaborant
vertelt u welke kleding u uit moet doen.
Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel

liggen. De huid van het te onderzoeken
gebied wordt ingesmeerd met een soort gel.
Door deze gel ontstaat er een beter contact
tussen de huid en de echokop. In de echokop
zit een zender en een ontvanger. Op een
monitor verschijnt een beeld van het te
onderzoeken gebied.
De echolaborant gaat met de echokop in
verschillende richtingen over de huid. Dit kan
soms een wat drukkend gevoel geven, maar
is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek is zonder risico en vrijwel
pijnloos. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot
60 minuten afhankelijk van het te
onderzoeken lichaamsdeel.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar.
 ZGT Almelo, telefoonnummer:
088 708 37 00.
 ZGT Hengelo, telefoonnummer:
088 708 52 43.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet.
Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.
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