PATIËNTENFOLDER
Radiologie | Echografie

ALGEMEEN
Uw huisarts of specialist heeft u voor een echografie doorverwezen naar de afdeling Radiologie. In deze folder
kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt.

DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van een echografie-onderzoek is om met behulp van geluidsgolven na te gaan of er afwijkingen zijn in
het te onderzoeken lichaamsdeel.

WAT IS EEN ECHOGRAFIE?
Echografie is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor het
menselijk oor niet hoorbaar. Op de huid wordt een apparaatje geplaatst dat de geluidsgolven uitzendt. Deze geluidsgolven dringen het lichaam binnen en worden door de weefsels verschillend teruggekaatst. De teruggekaatste
geluidsgolven (echo’s) worden door hetzelfde apparaatje weer opgevangen en door middel van een computer
op een monitor in beeld gebracht.

DE VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK
Afhankelijk van het type onderzoek dient u zich al of niet voor te bereiden.

Verschillende type onderzoeken:
• Echografie van de buik (abdomen)
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 3 uur van tevoren niet meer mag eten, drinken en
roken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
• Echografie van de nieren en blaas, of inwendige genitalia (baarmoeder of eierstokken)
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de blaas vol is. Wilt u daarom 1 uur voor het onderzoek niet meer naar
het toilet gaan en zo mogelijk extra water drinken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
• Echografie van o.a. scrotum/ spieren/ pezen, gewrichten, hals schildklier of aorta
Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
• Echopunctie
Indien u voor een echopunctie komt is het niet noodzakelijk om te stoppen met bloedverdunnende middelen. Wel
vragen wij u dit voorafgaand aan het onderzoek te melden aan de laborant dan wel radioloog. Voor dit onderzoek bepaalt de radioloog met de echo de juiste plaats van het prikken en deze wordt eventueel met een stift
gemarkeerd. Hierna wordt de plek gedesinfecteerd. Op verzoek moet u tijdens de punctie eventueel de adem
enkele seconden stilhouden. De punctie is niet geheel pijnloos.
• Onderzoek waarbij tijdens echografie medicatie wordt toegediend
Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Als u bloedverdunners gebruikt, kan dit van belang
zijn voor het injecteren. Informeer uw aanvragend arts hierover. Vanwege de toegediende medicatie bent u, tot
3 uur na toediening, (mogelijk) niet verzekerd bij verkeersdeelname. Wij raden u aan na het onderzoek niet zelfstandig naar huis te rijden.

PATIËNTEN MET DIABETES
Als u diabetespatiënt bent en niet nuchter kunt blijven tot aan het onderzoek, mag u een licht ontbijt nuttigen
(bijvoorbeeld een beschuit of een cracker met een klein glaasje water of thee).

MEDICIJNEN
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven innemen, ook als in de voorbereidingsbesluit staat vermeld
dat u nuchter moet blijven.

ZWANGERSCHAP
Het onderzoek kan bij zwangere vrouwen zonder risico worden uitgevoerd.

De gang van zaken voor en tijdens het onderzoek
U wordt verzocht zich op het afgesproken tijdstip te melden bij de afdeling Radiologie. Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer totdat de laborant of radioloog u meeneemt naar een kleedhokje. Afhankelijk van het te
onderzoeken lichaamsdeel, is het noodzakelijk dat u zich uitkleedt. Het is mogelijk dat er wat gel op uw kleding
kan komen. Ook om die reden is het noodzakelijk om u uit te kleden. Zo blijft uw eigen kleding schoon. Eventuele
piercings in het te onderzoeken gebied dient u te verwijderen.

• Het onderzoek
U gaat op een onderzoektafel liggen. Op de plaats waar het te onderzoeken orgaan zich bevindt, wordt een
soort gel op de huid aangebracht. Deze gel is een dikke vloeistof die een beetje koud aanvoelt en die dient als
geleidingsmiddel voor het geluid. Hierna wordt een apparaatje op de huid gezet dat geluidsgolven uitzendt. Het
onderzoek is niet pijnlijk.
• Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt de gel van de huid verwijderd en kunt u zich weer aankleden. Hierna kunt u naar huis
gaan. Indien u voor dit onderzoek een dieet heeft moeten houden, kunt u na het onderzoek weer normaal eten
en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.
• De uitslag
De radioloog stuurt zijn beoordeling van het onderzoek naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze
zal u de uitslag van het onderzoek mededelen.

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u.
U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier vindt u
informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/
of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure
of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende
patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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