
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer  

 

Echografie geen voorbereiding 
 

 
Inleiding 
 
Uw arts heeft voor u een echo onderzoek aangevraagd.  
In deze folder leest u meer over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.  
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan 
de arts (radioloog), de echografist of aan de echo-assistent. 
 
Voorbereiding 
 
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.  
 
Het onderzoek 
 
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de 
wachtkamer heeft plaats genomen, wordt u binnen geroepen in de onderzoekskamer. Voor dit 
onderzoek dient u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Bij het onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van (ultra) geluidsgolven. Van deze geluidsgolven merkt u tijdens het 
onderzoek niets.  
Voor zover bekend hebben deze geluidsgolven geen nadelige effecten. 
De echo-assistent zal u vragen op de onderzoekstafel plaats te nemen. De radioloog of 
echografist brengt wat gel aan op het te onderzoeken gebied en strijkt met een apparaatje (de 
transducer) over de huid. Dit apparaatje zendt de geluidsgolven uit en vangt de teruggekaatste 
echo’s op. Deze echo’s worden omgezet in een monitorbeeld. De radioloog of echografist 
bekijkt de beelden en maakt er foto’s van. Het onderzoek is niet pijnlijk. 
 
Duur van het onderzoek 
 
De duur van het onderzoek is afhankelijk van het te onderzoeken gebied. Het onderzoek zal 
tussen de 5 en 15 minuten duren. 
 
Na het onderzoek 
 
Wanneer het te onderzoeken gebied goed is afgebeeld, is het onderzoek klaar.  
U kunt de afdeling direct verlaten en zult verder geen hinder van het onderzoek ondervinden.  
De radioloog zal de foto’s beoordelen. De definitieve uitslag wordt aan uw behandelend arts 
doorgegeven. 
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Tot slot  
 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.  
 
 


