
Tests ter indicatie voor de aanwezigheid van vaatlijden 

 
De patiënt wordt onderzocht op de aanwezigheid van vaatlijden middels palpatie van de bloedvaten, 
eventueel uitgebreid met het beluisteren van de vaattonen met een handdoppler. Bij aanwijzingen 
van PAV kan een EAI als aanvullend onderzoek gedaan worden. 

 

Palpatie van de bloedvaten 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Palpatie van de a. dorsalis pedis 
o De onderzoeker staat naast de benen van de patiënt, aan de kant van de te 

testen voet 
o De a. dorsalis pedis wordt met de binnenzijde van de wijsvinger van de 

gelijknamige hand gepalpeerd (dus: de rechter a. dorsalis pedis wordt 
gepalpeerd met de wijsvinger van de rechterhand) 

o Ter oriëntatie laat de onderzoeker de patiënt de grote teen aanspannen door 
tegendruk te geven met de duim van de hand van de onderzoeker waarmee de 
palpatie niet wordt uitgevoerd (dus: voor de rechter grote teen wordt de 
linkerhand gebruikt). Hierdoor wordt de pees van de grote-teen-strekker 
zichtbaar. De a. dorsalis pedis bevindt zich in het algemeen aan de buitenzijde 
van de pees van de grote-teenstrekker. 

o De onderzoeker legt de wijsvinger ongeveer op het midden van de voetrug naast 
(lateraal van) de aangespannen pees. Nu mag de patiënt de grote teen weer 
ontspannen 

o Mochten de pulsaties niet gevonden worden, dan kan er tussen de eerste en 
tweede teen gepalpeerd worden. dit is plaats waar de a. dorsalis pedis vaak goed 
palpabel is 

o Ter controle kan met de andere hand de hartslag aan de pols van de patiënt 
worden gevoeld 

- Palpatie van de a. tibialis posterior 
o De onderzoeker staat naast de benen van de patiënt, aan de kant van de te 

testen voet 
o De a. tibialis posterior wordt met de toppen van de wijsvinger en  middelvinger 

van de gelijknamige hand gepalpeerd (dus: de rechter a. tibialis posterior wordt 
gepalpeerd met de wijs- en middelvinger van de rechterhand) 

o De onderzoeker glijdt met beide vingers loodrecht over de binnenenkel 
(malleolus medialis) en beweegt beide vingers over de enkelknobbel naar achter 
en onderen. De pulsaties zijn palpabel onder/achter de binnenenkel 

o Ter controle kan met de andere hand de hartslag aan de pols van de patiënt 
worden gevoeld 



Interpretatie 
 Zodra één van beide bloedvaten op één voet, ofwel de a. dorsalis pedis, ofwel de a. 

tibialis posterior, goed palpabel is, is er geen sprake van PAV aan die zijde. De test is dan 
negatief voor PAV 

 Beide voeten moeten getest worden en een negatieve uitslag (= goed voelbare pulsaties 
van één van beide voetslagaders) geven om te kunnen concluderen dat er geen tekenen 
van PAV zijn 

 Zijn geen van beide vaten goed palpabel op één of op beide voeten, dan is er sprake van 
verdenking op PAV en dient nader onderzoek plaats te vinden 

 

Beluisteren van de vaattonen met een handdoppler 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek zijn nodig: 
o Een handdoppler met een probe van 5 of 8 MHz 
o Een tube geleidingsgel 
o Tissues  

- De onderzoeker zet alles klaar op de onderzoekstafel naast de patiënt 
- Het onderzoek van de a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior is identiek 
- De geleidingsgel wordt dik op de huid aangebracht, daar waar normaal gesproken het vat 

palpabel zou moeten zijn 
- Plaats de probe in de gel, onder een hoek van ongeveer zestig graden tegen de 

stroomrichting van het vat in 
- Pas nu wordt de doppler ingeschakeld (dit ter bescherming van de kwetsbare en dure 

probe) 
- Door met de probe lichte, cirkelvormige bewegingen te maken, worden de pulsaties 

opgezocht 
- Zodra pulsaties hoorbaar zijn, dienen deze te worden beoordeeld op: 

o Trifasische tonen 
o Bifasische tonen 
o Monofasische tonen 

 
Interpretatie 

- Zijn er tri- of bifasische harttonen te beluisteren, dan is er sprake van normale 
doorbloeding en geen tekenen van PAV: er is een negatieve test op PAV. Ook nu gaat het 
weer om één van de 2 bloedvaten op één voet 

- Is er slechts een monofasisch geluid te horen, dan is dit een teken van PAV: er is een 
positieve test op PAV. Volgens de huidige richtlijnen zal er een enkel-armindex of een 
nader vaatonderzoek in een laboratorium moeten volgen 

- Zijn er geen harttonen hoorbaar te maken met de handdoppler, dan is er een zeer grote 
verdenking op PAV en dient de patiënt per direct verwezen te worden naar de huisarts of 
vaatchirurg. 

 
Om het verschil in tonen te kunnen interpreteren, zie: 

http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html 

http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html


Bij verdenking op PAV zijn o.a. de kleur van de huid, aanwezigheid van huidatrofie, afwezigheid van 
beharing tot op de helft van het onderbeen en eventueel een ijskoude temperatuur bijkomende 
aanwijzingen voor PAV. 

 
Te noteren bevindingen 

 Tekenen van PAV links, rechts of beiderzijds: nader onderzoek is gewenst 

 Het is onduidelijk of er tekenen zijn van PAV: ten gevolge van oedeem en/of obesitas zijn 
arterien niet palpabel. Noteer indien van toepassing mogelijk temperatuursverschil, 
observaties van de huid. Nader onderzoek is gewenst omdat het onduidelijk is of er 
tekenen zijn van PAV 

 

Enkel-Arm Index 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek zijn nodig: 
o Een handdoppler met een probe van 5 of 8 MHz 
o Een tube geleidingsgel 
o Tissues  
o Een bloeddrukmeter met een manchet 

- De onderzoeker zet alles klaar op de onderzoekstafel naast de patiënt 
- Bepalen armdruk: 

o Lichte flexie in de te meten arm 
o Manchet 2 – 3 cm proximaal van de plooi in de elleboog plaatsen 
o Geleidingsgel aanbrengen 
o Top van probe in gel, volledig in contact met huid 
o Aanzetten Doppler als probe op huid geplaatst is 
o Lokalisatie: hoek van probe aanpassen tussen de 30 en 60 graden of zijdelings 

verplaatsen 
o Houd de probe gefixeerd wanneer de pulsaties gevonden zijn 
o Pomp manchet op tot ± 20 mm Hg boven het niveau waar de tonen verdwijnen 
o Laat de manchet langzaam leeglopen (2 mm Hg per sec) 
o Stel de hoogte vast bij het horen van het eerste duidelijke arteriële signaal 
o Laat de manchet snel leeglopen 
o Herhaal de meting voor de andere arm 
o De systolische armdruk die wordt gebruikt voor het bepalen van de EAI is de 

hoogste armdruk 
- Bepalen enkeldruk: 

o Breng manchet aan 2 – 3 cm proximaal van de enkel 
o Geleidingsgel aanbrengen op gebied waar a. tibialis posterior palpabel is 
o Herhaal bovenstaande stappen zoals bij armdruk 
o Geleidingsgel aanbrengen op gebied waar de a. dorsalis pedis palpabel is 
o Herhaal weer de stappen zoals bij armdruk 
o Herhaal alle stappen aan de andere voet 
o De systolische enkeldruk die gebruikt wordt voor de EAI is de hoogste druk die 

gemeten wordt aan één enkel, dus of de a. tibialis posterior of de a. dorsalis 
pedis 

 



Berekening 

 EAI links = hoogste linker enkeldruk (a. tibialis posterior of dorsalis pedis) / hoogste 
armdruk (links of rechts) 

 EAI rechts = hoogste rechter enkeldruk (a. tibialis posterior of dorsalis pedis) / hoogste 
armdruk (links of rechts) 

 
Interpretatie 

- ≤ 0.90: sterke aanwijzingen voor PAV 
- > 0.90: PAV minder waarschijnlijk 

 


