radiologie

Echoduplex Carotiden
(Onderzoek van de bloedvaten in de hals)
Wilt u zich op de afgesproken tijd melden, in
ZGT Almelo of ZGT Hengelo bij de balie van
de afdeling radiologie?
De baliemedewerker verwijst u naar de juiste
wachtruimte.

Verhindering

Wanneer u door omstandigheden niet kunt
komen, neem dan zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met ons op.
 ZGT Almelo, telefoonnummer:
088 708 37 00.
 ZGT Hengelo, telefoonnummer:
088 708 54 52.

Echografie

Uw behandelend arts heeft u voor een
echografie onderzoek verwezen naar de
afdeling radiologie.
Dit is een afdeling waar radiologen (artsen)
en radiodiagnostisch laboranten met behulp
van verschillende technieken afbeeldingen
van het lichaam maken.
Bij het maken van een echografie wordt
gebruik gemaakt van geluidsgolven, met een
zo hoge frequentie, dat ze voor het menselijk
oor niet meer hoorbaar zijn.
Nadat de echografie is gemaakt wordt deze
door een radioloog beoordeeld. Vervolgens
wordt de uitslag vastgelegd in een verslag.

Voorbereiding

Kleding: het is voor u en voor onze
medewerkers prettig, wanneer u kleding aan
heeft waarin u zich makkelijk kunt bewegen.
En dat het kleding is die u gemakkelijk aan en
uit kunt trekken of bij de hals open kunt
maken.
Medicijnen: In principe kunt u uw gebruikelijk
medicijnen op de normale manier en tijdstip

innemen. Indien u uw medicijnen anders dan
normaal moet innemen, dan informeert uw
behandelend arts u hierover.

Verloop van het onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en
neemt u mee naar de kleedkamer.
Bij het maken van een echo moet u zich
gedeeltelijk ontkleden. De laborant zegt u
welke kleding u uit moet doen. Vervolgens
gaat u op de onderzoekstafel liggen. De huid
van het te onderzoeken gebied wordt
ingesmeerd met een soort gel. Door deze gel
ontstaat er een beter contact tussen de huid
en de echokop. In de echokop zit een zender
en een ontvanger van geluidsgolven. Op een
monitor verschijnt een beeld van het te
onderzoeken gebied.
De echolaborant gaat met de echokop in
verschillende richtingen over de huid. Dit kan
soms een wat drukkend gevoel geven, maar
is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na
het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar.
 ZGT Almelo, telefoonnummer:
088 708 37 00.
 ZGT Hengelo telefoonnummer:
088 708 54 32.
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