U heeft met de dermatoloog afgesproken om de doorstroming van het bloed in de aders in uw benen
te laten onderzoeken. Dit heet een veneus duplexonderzoek. Waarom krijgt u dit onderzoek? Hoe
verloopt het onderzoek? Dat en meer leest u in deze brochure.

Via het veneuze duplexonderzoek kunnen we de aders in uw benen in beeld brengen. We kunnen dan
bepalen hoe goed het bloed door de aders stroomt. In de aders zitten kleppen.
We kunnen kijken hoe deze kleppen werken. Als ze niet werken heet dit veneuze insufficiëntie. Ook
kunnen we met dit onderzoek vaststellen waar spataders beginnen.












Een dermatoloog voert het onderzoek uit.
U doet eerst uw schoenen, (boven)broek en sokken uit. Daarna gaat u op een verhoging staan.
De arts doet koude gel op de plaats die hij gaat onderzoeken.
Hij plaatst een soort microfoon (de transducer) op deze plek. Deze tranducer zendt geluidsgolven
uit. Deze geluidsgolven worden door het apparaat omgezet in bewegende beelden. U kunt deze
beelden op een monitor zien.
Eerst kijkt de arts naar de binnenzijde van het been, van de lies tot de enkel. Daarna bekijkt hij de
achterzijde van de knieholte tot de hiel.
De arts vraagt u op uw handrug te blazen (persen). Ook drukt hij een paar keer in uw been. Dit doet
de arts om de werking van de kleppen in de aders goed te kunnen beoordelen.
Na het afronden van het onderzoek, kunt u zich meteen weer aankleden.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
Mocht er wat gel op uw kleding komen: de gel is uitwasbaar.

Meteen na het onderzoek bespreekt de arts de uitslag van het onderzoek met u. Hij bespreekt ook met
u welke behandeling mogelijk is.

U krijgt een nieuwe afspraak op de polikliniek Dermatologie of we verwijzen u door naar een andere
specialist, meestal de vaatchirurg. Dit is afhankelijk van de behandeling die u met de dermatoloog
heeft afgesproken.

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten De afspraak duurt ongeveer een halfuur.

Jan van Goyenkade 1 • 1075 HN Amsterdam
telefoon 020 – 3055800
info@jvg.nl • www.jvg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dermatologie:
Locatie Jan van Goyenkade
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
020 – 305 58 45
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.
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