Vaatlaboratorium

TcPO2-meting
Binnenkort wordt u verwacht bij de afdeling Vaatlaboratorium voor een
TcPO2-meting.

Wat is een TcPO2-meting?
Bij een TCPO2-meting wordt de zuurstofspanning aan de huid bepaald. Dat wil
zeggen de hoeveelheid zuurstof die door de huidvaten aan de huid wordt afgegeven, dus de doorbloeding van de huid.

Hoe bereidt u zich voor?
Het is van belang dat u op de dag van het onderzoek geen bodylotion, crème of
olie op de huid aanbrengt.
Als u medicijnen gebruikt mag u deze gewoon innemen.

Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas
of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken
voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.
• Heeft u een brief gekregen van de huisarts? Neemt u deze dan ook mee.

Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of
online via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw
papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO
controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de
arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
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Waar meldt u zich?
Meldt u zich ruim op tijd aan bij de aanmeldzuil van het Vaatlaboratorium (Gebouw
C, verdieping 1, ontvangst 5). Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de
beurt bent wordt u opgehaald.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Er wordt een meting verricht aan het onderbeen, de enkel of de voorvoet of naast de eventuele open wond. De laborant maakt de
plek van de meting eerst schoon met wat alcohol. Daarna worden er bevestigingsringen voor de elektroden op de huid geplakt. In elke ring komt wat contactvloeistof en
vervolgens worden de elektroden bevestigd. De meting wordt nu gestart en kan 10
tot 20 minuten duren. Tijdens de registratie blijft u rustig liggen.
De elektroden kunnen warm aanvoelen op de huid, maar het onderzoek is niet pijnlijk
of belastend.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt 30-45 minuten.

Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Heeft u hiervoor nog
geen afspraak? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts
om een afspraak te maken voor de uitslag.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Laat dit dan minstens 24 uur voor aanvang van het onderzoek weten, via telefoonnummer (073) 553 31 72. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt geholpen
worden. Zo werkt u mee om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Vaatlaboratorium of met uw behandelend
arts. Tijdens het onderzoek vertelt de laborant u steeds wat er gaat gebeuren. U kunt
dan ook vragen stellen.
Het Vaatlaboratorium (Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5) is bereikbaar op
telefoonnummer (073) 553 31 72 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie ook op onze website www.jbz.nl
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