
	

Wat is een doppler-echografie van de nierslagaders? 
  

Een doppler-echografie van de nierslagaders is een onderzoek dat de morfologie (vorm) en de 
permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de nierslagaders onderzoekt. 

Ze geeft een beeld van de bloeddoorstroming in de bloedvaten.  

 

 

Normaliter is er een slagader aanwezig voor elke nier (dus twee), maar het is niet uitzonderlijk dat op de ene 
of op de andere, of op beide, verschillende bloedaanvoerende slagaders worden teruggevonden die diep in 
de buikholte gelegen zijn. 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Dit onderzoek laat toe afwijkingen van de bloedvaten op te sporen. Het detecteert en geeft de omvang en 
plaats weer van een eventuele obstructie, vernauwing, dilatatie (aneurysma) of van een eventuele 
samendrukking van uw nierslagaders. 

Algemeen gezien bekijkt de arts de wijze waarop het bloed in deze verschillende bloedvaten doorstroomt. 
Hij bestudeert in het bijzonder de atheroomplaten en bepaalt hun precieze positie, grootte en 
vernauwingsgraad. 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen vóór of na het onderzoek: 

o Het ultratonen onderzoek heeft het voordeel niet-invasief en zonder risico te zijn 



	

o Vermijd om hydraterende (of andere) crèmes aan te brengen op de huid, aangezien dit het verloop 
van het onderzoek kan hinderen 

o Neem uw geneesmiddelen in volgens de aanwijzingen van uw arts 

Het is belangrijk om strikt nuchter toe te komen: 

o Als het onderzoek ‘s morgens plaatsvindt: vanaf middernacht niet meer eten, drinken of roken; 
o Als het onderzoek in de namiddag zal plaatsvinden: een licht ontbijt kan genuttigd worden vóór 08 u. 

Verloop: 

Het gaat om een onderzoek zonder x-stralen, dat pijnloos, atraumatisch (zonder spuitje), niet-invasief 
(zonder spuitje, noch injectie), zonder gevaar voor de weefsels is en zo vaak als nodig kan worden 
herhaald. Het kan ook bij zwangere vrouwen uitgevoerd worden zonder gevaar voor de foetus. 

Er zal u gevraagd worden op de rug te gaan liggen, daarna op de rechter- en linkerzijde. 

De arts brengt een gel aan op de sonde van de doppler-echograaf om te zorgen voor een goede geleiding 
van de ultratonen en plaatst de sonde op de ontblote buik tegen de slagaders die onderzocht moeten 
worden. De arts zal soms verplicht zijn om op de sonde te drukken om zo dicht mogelijk bij de betrokken 
slagader te kunnen komen. 

Duur van het onderzoek: 

Het onderzoek neemt over het algemeen een 30 tot 40-tal minuten in beslag. 

 


