DOEL VAN HET ONDERZOEK

ECHOGRAFIE
Dienst Medische Beeldvorming
Tel. 055/23 36 90

Een echografie is een onderzoek waarbij de
beelden bekomen worden op basis van
geluidsgolven of ultratonen (géén röntgenstralen). De geluidsgolven worden door
een sonde of transducer in het lichaam
gestuurd en door de weefsels weerkaatst. Die
weerkaatste geluidsgolven (de echo's) worden
door de computer in het echografietoestel tot
een beeld verwerkt.
De echografie is ook geschikt voor de
opvolging van de zwangerschap.
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DOET HET PIJN?
Aan het echografisch onderzoek is geen enkel
gezondheidsrisico verbonden. Dit onderzoek is
dan ook volkomen pijnloos.
Lichte druk van de sonde of transducer op
gevoelige plekken kan soms als onaangenaam
worden ervaren.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Afhankelijk van de lichaamsstreek, welke
onderzocht moet worden, is er soms een
specifieke voorbereiding noodzakelijk.

De geneesheer brengt een contrastvloeistof
(gel) aan op de huid. Er wordt dan met een
sonde of transducer over de huid van de te
onderzoeken lichaamsstreek gewreven.
Terzelfdertijd kunnen de gevormde beelden op
het beeldscherm bekeken worden.

Echografie van de bovenbuikorganen
(lever, galblaas, pancreas, milt)
Voor het onderzoek van de bovenbuikorganen
moet men 4 uur nuchter blijven, dus 4 uur
vóór het onderzoek mag men niet eten of
drinken.
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Echografie van andere lichaamsstreken
Voor echografische onderzoek van andere
lichaamsstreken is geen bijzondere voorbereiding vereist.

Echografie van de onderbuikorganen
(blaas, baarmoeder, eierstokken)
Voor het onderzoek van de organen van de
onderbuik dient u zich met een volle blaas aan
te melden. Als de blaas onvoldoende gevuld
is, moet u water drinken dat beschikbaar is op
onze afdeling. Wanneer u voldoende drinkt
duurt het toch nog ongeveer één uur voordat
een lege blaas volledig met urine is gevuld.
U mag in geen geval urineren tot na het
onderzoek.

DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het echografisch onderzoek
maximaal 15 minuten.

TOT SLOT
zelf

duurt

Gelieve er rekening mee te houden dat
wegens onvoorziene omstandigheden het
onderzoek soms later kan starten dan op het
afgesproken uur.

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben dan kunt u die gerust stellen
als u op de afdeling komt, voordat het
onderzoek begint. Heeft u nog vragen in
verband met de voorbereiding en het gebruik
van medicijnen, dan kan u steeds terecht bij
uw
behandelende
arts
of
bij
de
verpleegkundige van de dienst.

AFSPRAAK

Datum:

……………………………………

NA HET ONDERZOEK

Uur:

……………………………………

Heeft u de dag van het onderzoek een
aanwezigheidsattest nodig voor de werkgever,
dan kan u dit vragen bij de inschrijvingen op
het secretariaat van de dienst Medische
Beeldvorming.

Afdeling:

……………………………………

Soms wordt u met de resultaten van het
echografisch onderzoek teruggestuurd naar
uw verwijzende geneesheer (de huisarts of
specialist) voor verdere behandeling.
IN GEVAL VAN WEIGERING
Indien een echografie die door een arts
noodzakelijk wordt geacht, niet wordt
uitgevoerd omdat u dat niet wenst, is het
mogelijk
dat
een
op
dat
moment
behandelbare ziekte niet wordt ontdekt, met
nefaste gevolgen.

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek.
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen met
de dienst Medische Beeldvorming op
055/23 36 90

