Patiënteninformatie

Capillaroscopie
Onderzoek van de bloedvaatjes bij de nagelriemen
In overleg met uw arts is besloten dat er bij u een capillaroscopie wordt uitgevoerd. Een
capillaroscopie is een pijnloos onderzoek van de capillairen (kleine bloedvaten) onder de huid van
de nagelriemen. Dit onderzoek wordt meestal gedaan bij mensen die last hebben van het
fenomeen van Raynaud. Dit fenomeen van Raynaud kan voorkomen zonder onderliggende ziekte
(primair fenomeen van Raynaud) of het kan een symptoom zijn van een (beginnende)
reumatische aandoening (secundair fenomeen van Raynaud). Met een capillaroscopie wordt
gekeken of er aanwijzingen zijn voor een primair of secundair fenomeen van Raynaud.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw vingers op
kamertemperatuur zijn. Daarom vragen wij u om 15
minuten vóór uw afspraak aanwezig te zijn, zodat uw
handen aan deze temperatuur kunnen wennen. U mag
voor dit onderzoek geen nagellak op de nagels hebben
en ook niet recent naar de manicure zijn geweest. Ook
mag u 1 uur voor het onderzoek niet roken.
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Interne
Geneeskunde op het poliplein. U dient zich hiervoor te
melden bij de balie Reumatologie.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een reumatoloog. Dit is meestal niet uw eigen arts. U gaat
aan een onderzoekstafel zitten en legt uw handen plat op de tafel. De arts brengt een druppeltje
olie op uw nagelriemen aan. Hierna wordt de capillaroscoop, een cilindervormig instrument,
zachtjes op uw nagel gezet. De capillaroscoop maakt op een computerscherm de capillairen (heel
kleine bloedvaten) zichtbaar. Ze worden 200 keer vergroot. Hiervan wordt een foto gemaakt. Alle
vingers worden op deze manier onderzocht, behalve de duimen. Het onderzoek duurt 15 tot 20
minuten en is geheel pijnloos.
De uitslag
De arts beoordeelt het aantal capillairen en hun vorm. De uitslag zal uw behandelende arts met u
bespreken. Hiervoor dient u zelf eventueel nog een afspraak te maken.
Contact
Hebt u nog vragen over dit onderzoek, neem dan tijdens kantooruren gerust contact op met de
polikliniek Interne Geneeskunde. Telefoon: 043-387 51 00.
Website
 www.mumc.nl
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