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Het onderzoek
Het onderzoek dient om de bloeddruk te meten in de vaten van uw benen 

en armen. Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. U krijgt banden om uw 

enkels en bovenarmen, die net als bij het meten van de bloeddruk, worden 

opgepompt en weer langzaam leeglopen. De vaatlaborant registreert de 

bloeddrukken. Het onderzoek is  niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 minuten.

Onderzoek met inspanning
Soms vindt de arts ook een inspanningsonderzoek nodig. U loopt dan op 

een lopende band een aantal minuten in een rustig tempo. Hierna worden 

de bloeddrukken opnieuw geregistreerd. Het totale onderzoek duurt dan 

ongeveer 30 minuten.

Afspraak
Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling vaat, bouwdeel J,  

verdieping 1. U kunt zich melden op de afgesproken tijd aan de balie. 

Vergeet niet uw patiëntenpas en een geldig legitimatiebewijs mee te 

nemen.

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan zo vroeg mogelijk, 

maar uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. Wij kunnen dan een andere 

patiënt helpen. 

Ons telefoonnummer is (010) 291 22 45.
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Enkel / arm index
(onderzoek van de bloedvaten)

Deze folder geeft u informatie over het onderzoek aan uw bloedvaten. 

Neem deze informatie van tevoren goed door, zodat u weet wat u te 

wachten staat. Hebt u na het lezen ervan nog vragen, stel deze dan gerust 

aan uw arts of de vaatlaborant.

Voorbereiding
Het is belangrijk om goed uitgerust aan het onderzoek te beginnen. Zorg 

daarom dat u uiterlijk tien minuten voor tijd aanwezig bent. U kunt dan nog 

voldoende uitrusten. Als het nodig is kunt u op de polikliniek uw voeten 

wassen, hiervoor zijn handdoeken en washandjes aanwezig. Verder is er 

geen speciale voorbereiding nodig. Het is wel prettig om gemakkelijk 

zittende kleding aan te trekken.
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