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Echoscopie 

baarmoeder 
  

Echoscopie is een onderzoek van de inwendige organen met behulp van 

geluidsgolven, dat zowel inwendig als uitwendig kan worden gedaan. Bij 

een inwendige echoscopie brengt men de echokop in de schede. Een 

uitwendige echoscopie gebeurt via de buikwand. 

 

In de gynaecologie, bij jonge zwangerschappen en bij vruchtbaarheidsonderzoek wordt 

meestal een inwendige echo gemaakt, in de verloskunde en bij grote afwijkingen meestal 

een uitwendige echo. Meestal doet de gynaecoloog zelf het onderzoek bij het eerste bezoek, 

anders wordt er een afspraak gemaakt bij een echoscopist. 

 

Doel van het onderzoek 

Door de terugkaatsing van de uitgezonden golven kunnen afbeeldingen worden gemaakt van 

bijvoorbeeld de baarmoeder, de eierstokken en eiblaasjes, en van de moederkoek en het 

kind in de baarmoeder. 

 

Voor het onderzoek 

Er is geen voorbereiding nodig. 

 

Het onderzoek 

Uitwendige echoscopie 

U ligt op de onderzoekbank met de onderbuik bloot. De arts brengt gel op uw buik en 

beweegt de echokop over de buik heen. Bij uitwendige echoscopie is het goed om een volle 

blaas te hebben: er komt dan een beter beeld. Uitwendige echoscopie doet geen pijn. 

 

Inwendige echoscopie 

Bij inwendige echoscopie doet u uw onderbroek uit. U gaat in de beensteunen liggen of op 

een onderzoekbank met de billen iets omhoog. De arts brengt een dunne echokop in de 

schede. Inwendige echoscopie doet meestal geen pijn tenzij u al klachten hebt. Bij een 

inwendige echo is het het beste als de blaas leeg is. 

 

De uitslag 

De gynaecoloog zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken. 
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Naar huis 

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. 

 

 

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.nvog.nl (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) 

 

 

Contact  
polikliniek Gynaecologie, locatie Oost 

T 020 599 34 80 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

P1 

 

polikliniek Gynaecologie, locatie West 

T 020 510 88 88 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel zo snel mogelijk met  de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 

1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 

1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 

1012 VP Amsterdam 
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