
 
 

 
 

 
 

 

Duplex-onderzoek arteriële armvaten 

 
Doel van het onderzoek  

Het opsporen van eventuele vernauwingen in of beknellingen van de bloedvaten rond het sleutelbeen of 
bloedvaten in de armen. 
 
Voorbereiding 

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. 
 
Het onderzoek  

Met behulp van geluidsgolven wordt een echo gemaakt van de bloedvaten in de armen en halsstreek en kan 
de snelheid gemeten worden waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt. Zo kunnen eventuele 
vernauwingen/beknellingen in deze vaten worden opgespoord. Tijdens het onderzoek ligt u op een bed en 
bij sommige onderzoeken, afhankelijk van wat de  
arts gevraagd heeft, wordt aan u gevraagd om uw arm in bepaalde houdingen te houden. Het onderzoek is 
pijnloos. 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. 
Heeft u nog geen vervolgafspraak bij uw behandelend arts, wilt u deze dan per omgaande maken? 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Plaats van het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), vanuit de hoofdingang kunt u 
routenummer S.33 volgen. 
 
Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee terecht bij uw behandelend arts of 
de KNF-laborant(e). 
 
Verhinderd? 

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de afdeling KNF? Wij zijn op werkdagen te bereiken van 
08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0475) 38 23 23. 
 
Meenemen naar uw afspraak 

 Geldig legitimatiebewijs (uw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs). Nodig wanneer u zich de eerste keer laat 
registreren in het ziekenhuis. U kunt zich hiervoor melden bij de afdeling patiëntenregistratie in de 
polikliniekhal (ingang poliklinieken). U krijgt een patiëntenpas met uw persoonlijke patiëntennummer.  

 Uw patiëntenpas. Hieraan zitten enkele gegevens gekoppeld, zoals naam, adres, geslacht, 
telefoonnummer, BSN-nummer, verzekeringsgegevens en huisarts. Wij verzoeken u dan ook bij 
wijzigingen uw gegevens te laten aanpassen. 

 Medicatie-overzicht. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. 
 Deze afspraakbevestiging. 
 



 
2  

Zorgverzekeraar 

Voorkom onverwachte kosten 
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de 
zorgverzekeraar. Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. 

Wachtlijstbemiddeling 
Wanneer u de wachttijd tot uw afspraak te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om 
wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller kunt worden 
geholpen. 
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