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U ondergaat binnenkort het volgende onderzoek: 

 Doppler onderzoek armen/benen zonder inspanning 
 Doppler onderzoek armen/benen met inspanning* 
 Doppler onderzoek armen/hand 
 

Algemene informatie 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten en vindt 
plaats op de poli chirurgie, 1e etage route 1.12. Op de begane 
grond neemt u lift B. Op de 1e etage gaat u rechtsaf, neem de 
eerste gang links, volg route 1.12. U meldt zich bij de receptie. 

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 

Bij verhindering 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen.  
 

Doel van het onderzoek 
Bij dit onderzoek wordt door middel van drukverhoudingen 
gekeken of er in de aanvoerende (arteriële) vaten een 
vernauwing te vinden is. Tevens kan bij herhaling van dit 
onderzoek gekeken worden of er verbeteringen zijn 
opgetreden. 
 

Voorbereiding 
Het is handig als u geen knellende kleding draagt als u voor de 
benen komt en een mouwloos hemdje als u voor de armen 
komt. Wilt u er rekening mee houden dat het niet toegestaan is 
kleine kinderen mee te nemen in de onderzoekskamer? 
 

Verloop van het onderzoek 
Wij vragen u op een bank te gaan liggen. U krijgt 

bloeddrukbanden om de armen en/of de benen, soms ook om 
de vingers of tenen. Deze banden worden om de beurt 
opgepompt terwijl de laborant met een taster en wat koude 
kleurloze gel een bloedvat opzoekt in uw armen en/of  benen 
Ook wordt op verschillende plekken in de benen naar de 



doorstroming van het bloed geluisterd. Het geluid dat u dan 

hoort komt overeen met uw hartslag.  
*Soms is het ook nodig, bij klachten van de benen, om op een 
loopband te lopen en te kijken wanneer u klachten beginnen of 
wanneer uw bestaande klachten verergeren. Hierna wordt de 
bloeddruk nogmaals gemeten. 

 

Complicaties 
Het onderzoek is niet pijnlijk, niet gevaarlijk en heeft geen 
nawerkingen. 
 

Uitslag en vragen           
De specialist beoordeelt het onderzoek en bespreekt het 
resultaat bij uw volgende polikliniekbezoek of, als u bent 
opgenomen, komt hij/zij bij u op de afdeling. 
Wanneer uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, 
bespreekt u het resultaat met uw huisarts. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met medewerkers van de poli Chirurgie of 
van het vaatlaboratorium. 
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