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U heeft in overleg met uw arts een afspraak gemaakt voor een
echografieonderzoek (echografie). Met echografie kunnen we mogelijke
afwijkingen in de zachte weefsels van uw lichaam ontdekken. In deze
brief geven wij u informatie over zaken die u moet weten voor, tijdens en
na het onderzoek.

Voorbereiding
Vrouwen en meisjes ouder dan 12 jaar moeten met een volle blaas komen.
U mag vanaf twee uur voor het onderzoek niet meer plassen.

Het onderzoek






Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Een transducer (een soort
microfoon) zendt de geluidsgolven uit, deze golven worden omgezet in bewegende
beelden die u op een monitor kunt zien. Van deze beelden worden foto's gemaakt.
De doktersassistent(e) vraagt u op de onderzoekstafel te gaan liggen en het te
onderzoeken lichaamsdeel bloot te maken.
De radioloog brengt een koude gel aan op het te onderzoeken lichaamsdeel.
Met de transducer beweegt de radioloog over het lichaamsdeel en kijkt via de monitor of
er afwijkingen zijn. Eventuele gel, die op uw kleding is gekomen, is uit wasbaar.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

De uitslag
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt binnen vijf werkdagen de uitslag van het
onderzoek.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/radiologie

Contact
afdeling Radiologie, locatie Oost
T
020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
radiologieoosterpark@olvg.nl
Route C1
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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