Echografie algemeen
Na overleg met uw arts heeft u besloten een echografie te laten verrichten. Hieronder
geven wij u informatie over dit onderzoek.

Voorbereiding
Voor een echografieonderzoek is vaak enige voorbereiding noodzakelijk:
• Voor een echografie van de onderbuik of de nieren moet u met een volle blaas
komen (zie patiënteninformatie “echo onderbuik”).
• Voor een echografie van de bovenbuik moet u nuchter komen (zie
patiënteninformatie “echo abdomen”).
• Voor overige echo’s is geen voorbereiding nodig.
Het is niet wenselijk dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw
onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van
de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het
ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag
t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.
Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f103caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder
patiëntfolders.
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Het te onderzoeken lichaamsdeel dient ruim ontbloot te worden. Na wat echogel
Afspraken: 033 – 850 60 70
(geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de echografist met een
KvK Gooi en Eemland:
klein apparaatje (transducer) over de huid boven het te onderzoeken orgaan of gebied.
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Deze transducer zendt (ultra-) geluidsgolven uit, die door structuren in uw lichaam
worden teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven vormen een beeld op de monitor. Dit beeld wordt
vastgelegd en bewaard. Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen. Tijdens het onderzoek wordt u soms
gevraagd in te ademen en de adem stil te houden. De echografist duwt met de transducer op het betreffende
lichaamsdeel om goede beelden te krijgen. Meestal is dit onderzoek pijnloos. Mocht u pijn ervaren, geef dit dan
duidelijk aan bij de echografist. Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten. Na afloop van het onderzoek kunt u
gewoon naar huis gaan of uw werkzaamheden hervatten. Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de
echografist of echoassistente. Indien het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek
(zoals ouder bij een klein kind, tolk ed.) geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.

Uitslag
De radioloog beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag naar de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien
de aanvragend arts uw huisarts is, kunt u daar de uitslag vijf dagen na het onderzoek verwachten.

Wat neemt u mee?
•
•
•

Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
Geldig identiteitsbewijs

Let op de juiste locatie!
Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050,
vragen naar de afdeling Radiologie.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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