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Chirurgie 
 

Vaatonderzoek 
 

Bloeddrukmeting benen 
 
Inleiding 
U heeft een afspraak voor een enkel/arm indexmeting (vaatonderzoek), al dan niet in 
combinatie met een looptest.  
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de doorstroming van de 
bloedvaten naar de benen.  
 
Meenemen naar het ziekenhuis 
Neem uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is belangrijk dat de 
meting in rust wordt gedaan. Daarom moet u 10 minuten voor het begin van het 
onderzoek aanwezig zijn. U meldt zich en neemt vervolgens plaats in de 
wachtruimte. Deze rusttijd is nodig zodat uw bloeddruk in rust kan worden gemeten. 
Deze bloeddruk wordt vervolgens vergeleken met uw bloeddruk na een inspanning.  
  
Het onderzoek 
U krijgt bloeddrukbanden om uw armen en enkels. Zo wordt uw bloeddruk gemeten. 
Om uw bloeddruk te meten worden de bloeddrukbanden opgepompt. Dit is hetzelfde 
zoals bij een gewone bloeddrukmeting. 
 
Moet u ook een looptest doen? Dan gaat u na de eerste meting op de loopband 
staan. Op de loopband krijgt u een inspanningstest die 5 minuten duur. Na deze test 
worden de bloeddrukmetingen herhaald. 
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Uitslag  
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak. Samen met 
uw arts bepaalt u of verder onderzoek nodig is.  
Heeft u deze vervolgafspraak nog niet gepland? Bij de polikliniek van uw arts kunt u 
de afspraak maken. 
 

 
Figuur 1. Drukmeting aan het been 
 

 
Plaats van onderzoek 
De onderzoeken vinden plaats in van het ziekenhuis in Venlo en Venray. Bij het 
plannen van de afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw 
reisafstand. Het kan toch zijn dat uw afspraak op de verder weg gelegen locatie 
plaatsvindt. Dit komt door de wachttijd. U wordt ingepland bij de locatie waar u het 
snelste terecht kunt. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Krijgt u meerdere onderzoeken? Dit vindt alleen plaats in het ziekenhuis in Venlo. 
 

U wordt verwacht 
 
...............................dag....................... 
 
Om..............................uur, routenummer 20 
 
Als u verhinderd bent, wilt u dat dan tijdig laten weten aan de secretaresse van de 
polikliniek chirurgie. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken en een ander 
kan in uw plaats worden geholpen. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de behandelend arts of met de functieafdeling. 
 

Locatie Venray 
Functie afdeling 
(0478) 52 22 22  
(vragen naar sein 80) 
 

Polikliniek Chirurgie 
routenummer 12 
(0478) 52 24 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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