Echografie

Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren zorgvuldig door te lezen.
Het onderzoek
Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een echografisch onderzoek te
laten doen. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van
geluidstrillingen; er komen dus geen röntgenstralen aan te pas.
Doel van het onderzoek
Door middel van echografisch onderzoek kunnen afwijkingen aan diverse organen
worden opgespoord. Dit kunnen gal- of nierstenen zijn, cysten, bloedingen of
andere vochtophopingen, verwijdingen of vernauwingen van bepaalde gangen,
afwijkende heupkopkernen en gezwellen. Deze aandoeningen kunnen ook
opgespoord worden met röntgenonderzoek.

Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek 10 minuten.
Voorbereiding
De voorbereiding van het aangekruiste onderzoek dient u op te volgen.
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Echo schedel
Uw kindje moet tijdens het onderzoek rustig zijn. Wilt u daarom de voeding
zo regelen, dat het kind vlak vóór het onderzoek nog een flesje krijgt. Brengt
u eventueel een flesje mee.
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Echo hals
Geen voorbereiding.

0

Echo borsten
Geen voorbereiding.

0

Echo knieën
Geen voorbereiding.

0

Echo rug
Geen voorbereiding
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Echo heupen
Geen voorbereiding; echter bij jonge kinderen is het praktisch (omdat het
kindje rustig moet zijn), als u een flesje meebrengt. Uw kindje mag dan
tijdens het onderzoek drinken.
Echo buik
Heeft u een afspraak voor 12.30 uur dan neemt u een licht ontbijt. Heeft u
een afspraak na 13.00 uur dan neemt u een lichte lunch. Een licht
ontbijt/lunch bestaat uit 1 kopje thee zonder melk of suiker en een droge
beschuit. Het is praktisch als u eten meeneemt van huis voor na het
onderzoek. U moet voor dit onderzoek met een iets gevulde blaas komen,
daarom kunt u het beste vanaf 1,5 uur voor het onderzoek niet meer naar
het toilet gaan.

Medicijnen
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
Handicap
Wilt u vooraf aangeven als u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek
daardoor langer duurt? Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te
houden door bijvoorbeeld extra tijd in te plannen.
Kleding
Het is voor u en voor ons prettig als u gemakkelijke kleding draagt. Laat sieraden
zoveel mogelijk thuis. Het te onderzoeken deel van het lichaam dient tijdens het
onderzoek ontbloot te zijn.
Hoe gaat het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bij de balie heeft
gemeld, wordt u opgehaald en naar een kleedkamer gebracht.
Welke kleding u moet uittrekken hoort u hier.
Nadat u op de onderzoekbank heeft plaatsgenomen verricht de radioloog het
onderzoek. Om een optimaal onderzoek te kunnen doen maakt de radioloog
gebruik van een warme gel. Met behulp van een klein apparaatje strijkt de
radioloog over de huid boven het te onderzoeken orgaan. Soms zal de radioloog u
ademcommando’s geven. Ook maakt de radioloog opnamen van de echobeelden.
Na afloop van het onderzoek mag u de gel verwijderen.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u uw normale eetpatroon weer hervatten.
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Complicaties
Er zijn geen complicaties van dit onderzoek bekend.
Uitslag
Na het onderzoek zal de arts de foto’s bekijken en beoordelen. De uitkomst
daarvan krijgt u te horen van de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
hebben.
Opmerkingen
Mocht u hulpbehoevend zijn, dan is het toegestaan dat u één begeleider mee
naar binnen neemt.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie, telefoonnummer 0187-607499.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie,
telefoonnummer: 0187-607499.
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op
…………..…………….dag….…/………/…………Tijdstip
……….………………. uur
Wij verzoeken u 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn.
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, dan hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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