Vaatonderzoek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak voor een vaatonderzoek en een bezoek aan
de chirurg of arts-assistent. Deze afspraken worden bij uw eerste
bezoek zoveel mogelijk gecombineerd zodat u hiervoor meestal
maar één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Tijdens uw
bezoek wordt eerst onderzoek gedaan bij de afdeling
Vaatdiagnostiek. Daarna bespreekt de arts op de polikliniek
Chirurgie met u de uitslag van het vaatonderzoek en, zo nodig, het
behandelplan.
U heeft een afspraak voor een vaatonderzoek

op: _____________ dag _________________ om __________ uur
U wordt op de afgesproken datum en tijd verwacht bij de afdeling
Vaatdiagnostiek van locatie Dordwijk.

Wilt u de brief meenemen die u van uw huisarts heeft gekregen?

Na het vaatonderzoek heeft u een afspraak bij

dr. ____________________ om ___________ uur op de
polikliniek Chirurgie van locatie Dordwijk.
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Welke onderzoeken krijgt u?


Doppleronderzoek: dit onderzoek kan plaatsvinden aan uw
armen en/ of benen.
Bij een doppleronderzoek worden uw bloedvaten onderzocht
met ultrageluid. Dit zijn niet hoorbare geluidsgolven. De
bloedvaten in uw lichaam weerkaatsen deze geluidsgolven.
Doppleronderzoek maakt de bloedstroom in het te onderzoeken
bloedvat zichtbaar en hoorbaar, waarna bloeddrukmetingen
gedaan kunnen worden.Soms wordt op aanvraag van uw
specialist het onderzoek uitgebreid met een looptest.



Duplexonderzoek: dit onderzoek kan aan het gehele lichaam
plaatsvinden
Bij een duplexonderzoek worden uw bloedvaten onderzocht met
ultrageluid. Dit zijn niet hoorbare geluidsgolven. De bloedvaten
in uw lichaam weerkaatsen deze geluidsgolven.
Duplexonderzoek zorgt voor weergave van het te onderzoeken
bloedvat, waarna de snelheid en de richting van de bloedstroom
kunnen worden gemeten.

Alle onderzoeken zijn uitwendig, er wordt dus niet geprikt.

De uitslag
De uitslag van het vaatonderzoek hoort u van de chirurg of artsassistent. Deze bespreekt, zo nodig ook het behandelplan met u.
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Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het
vaatonderzoek, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur
bellen naar de afdeling Vaatdiagnostiek, tel. (078) 652 36 13.
Heeft u nog vragen over uw afspraak bij de arts, dan kunt u op
werkdagen tussen 08.00 -17.00 uur bellen naar de polikliniek
Chirurgie van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 50.
Afspraak wijzigen?
Kunt u niet op tijd komen of wilt u uw afspraak wijzigen? Dan vragen
wij u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek
Chirurgie van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 50. We kunnen dan
de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruiken.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

3

4

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2019
pavo 0816

