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Echografie 
  

Een echografie is een onderzoek dat gebruik maakt van geluidsgolven. 

De lichaamsdelen worden zo op een beeldscherm weergegeven. Het 

onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid. 

 

Zwangerschap 
Een (mogelijke) zwangerschap is geen bezwaar. Het onderzoek is niet schadelijk voor de 

ontwikkeling van het ongeboren kind. 

 

Voorbereiding 

Om een goede afbeelding te krijgen, is het van belang dat u zich aan de voorbereidingen 

houdt. Heeft u een afspraak voor: 

 

Een echo van de buik en urinewegen 
 Heeft u een afspraak in de morgen (voor 13.00 uur) dan kunt u een licht ontbijt nemen, 

bijvoorbeeld een kop thee, eventueel met suiker, en 1 – 2 beschuiten met jam zonder 

boter. U mag onbeperkt water drinken. Dit kan kraanwater zijn of water zonder koolzuur 

uit een fles. 

 Heeft u een afspraak in de middag (na 13.00 uur) dan kunt u gewoon ontbijten en vóór 

12.00 uur een lichte lunch gebruiken bestaande uit een kop thee, eventueel met suiker, 

en 1 – 2 beschuiten met jam zonder boter. U mag onbeperkt water drinken. Dit kan 

kraanwater zijn of water zonder koolzuur uit een fles.  

 Voor het onderzoek is een gevulde blaas nodig, daarom vragen wij u vanaf één uur voor 

het onderzoek niet meer te plassen. 

 

Voor alle andere echo's is geen voorbereiding nodig 
 

Het onderzoek 

De laborant vraagt u op de onderzoekstafel plaats te nemen. Op het te onderzoeken 

lichaamsdeel wordt een geleidingsvloeistof, een soort gelei, aangebracht. De laborant 

beweegt een kleine ontvanger over uw huid. Complicaties zijn niet te verwachten. Het 

onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.  

 

De uitslag 

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. 
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Naar huis 

Na het onderzoek mag u gewoon naar huis. U  kunt gewoon gebruik maken van eigen 

vervoer of van het openbaar vervoer.  

 

 

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) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 

Bent u verhinderd?  

Neem dan zo snel mogelijk contact op voor een nieuwe afspraak. Er kan dan mogelijk een 

andere patiënt in uw plaats komen. 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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