Uitslag van uw onderzoek
De uitslag van de echo wordt online naar uw huisarts gestuurd. Deze kan alles
inzien en de uitslag nalezen. U hoort en bespreekt de uitslag met uw huisarts.
U moet zelf hiervoor een afspraak maken.
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Algemene echografie
Bij Diagnovum
Uw huisarts heeft u aangemeld voor een echografie onderzoek.
Diagnovum verzorgt deze onderzoeken die gericht zijn op de
weke delen (zoals organen, spieren, scrotum en bloedvaten) van
het lichaam. In deze folder leest u wat de gang van zaken is voor,
tijdens en na het onderzoek. Verder geeft het antwoord op vragen als:
Wat is echografie? Welke voorbereidingen moet u treffen en hoe
verloopt het onderzoek? Hoeveel tijd neemt het in beslag en
wanneer krijgt u de uitslag?

Echografie
Een echografie kan onder andere gemaakt worden van: bovenbuik
(zie 'Voorbereiding'); onderbuik (zie 'Voorbereiding'); nieren en de urinewegen
(zie 'Voorbereiding') grote bloedvaten van de benen; hals en de schildklier;
weke delen als spieren, scrotum of andere organen/structuren.

Doel van het onderzoek
Door middel van een echografie
wordt gekeken naar de vorm en
samenstelling van een bepaald
deel van het lichaam. Wanneer
bijvoorbeeld een orgaan kleiner of
groter is dan normaal en/of extra
weefsel bevat, is dit te zien op het
beeldscherm van de echografie
apparatuur.
Uitvoering
Nadat u zich op de afgesproken
tijd heeft gemeld bij Diagnovum,
brengt een medewerker u naar de
onderzoekskamer. Het onderzoek
wordt door de radioloog zelf gedaan.
Voor het onderzoek vragen wij u
op een onderzoekstafel te gaan
zitten of liggen. De onderzoeker
beweegt een klein apparaatje, dat
geluidsgolven uitzendt, over de
huid. Om een beter ‘contact’ met de
huid te maken, wordt een kleine
hoeveelheid speciale gel gebruikt.
De teruggekaatste geluidsgolven
worden door hetzelfde apparaatje
opgevangen en in het echo-apparaat
omgezet in bewegende beelden.
Voorbereiding
Het echografisch onderzoek heeft

geen enkele bijwerking. U kunt
gewoon met de auto of het openbaar
vervoer naar Diagnovum komen.
Wij verzoeken u vriendelijk het
aanvraagformulier van uw huisarts
mee te brengen. Bij een echo van de
nieren en urinewegen dient u met
een volle blaas naar uw afspraak te
komen. De voorbereiding voor een
echo van de boven- of onderbuik
leest u hieronder.

Echografie van de bovenbuik
Bij een echo van de bovenbuik
wordt vooral gekeken naar de lever,
galblaas, alvleesklier, milt en grote
bloedvaten in dit gebied. Het is
belangrijk dat u voor het onderzoek
nuchter bent. Wanneer uw afspraak ’s
ochtends is, betekent dit dat u vanaf
0.00 uur de avond vóór de afspraak
niets meer mag eten en drinken.
Wel mag u wat water of thee zonder
melk en suiker nemen. Wanneer de
echografie ‘s middags plaatsvindt,
mag u rond 8.00 uur die dag nog
iets eten wat makkelijk verteerbaar
is. Een licht ontbijt bestaat uit water
of thee zonder melk en suiker en
twee beschuiten met wat jam (geen
vet). Koffie mag u niet drinken. Na
het lichte ontbijt mag u tot aan de

afspraak niets meer eten. U mag
alleen water en thee zonder melk en
suiker drinken. Indien de afspraak
na 14.30 uur plaatsvindt, mag u om
11.00 uur nog één beschuitje eten (in
principe 4 uur van tevoren nuchter).

Echografie van de onderbuik
Bij een echo van de onderbuik
wordt gekeken naar de nieren
en urinewegen, de blaas, de

baarmoeder en eierstokken.
Dit onderzoek dient uitgevoerd
te worden met een volle blaas.
Dit houdt in dat u anderhalf uur
voor het onderzoek voor het laatst
naar het toilet mag. Hierna moet
u meteen een halve liter water
drinken. Kinderen jonger dan 12 jaar
kunnen beter gedurende deze tijd
kleine hoeveelheden drinken; een
halve liter ineens is vaak te veel.

