radiologie

Echo armen en benen
Uw behandelend arts heeft u voor een echografie onderzoek verwezen naar de
afdeling radiologie (röntgen).
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.
Melden
Wij verzoeken u vriendelijk om u voor het
onderzoek te melden bij de balie. Wij streven
ernaar het onderzoek op tijd uit te voeren.
Afzeggen van het onderzoek
Mocht u om wat voor reden dan ook de
afspraak niet kunnen nakomen, dan
verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te
melden aan de afdeling radiologie via
telefoonnummer 088 708 37 00, zodat de
onderzoek tijd niet verloren gaat.
Meenemen
Vergeet niet de verwijzing van de huisarts
mee te nemen.

echolaborant 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. 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 ongeveer 20 minuten.

Algemeen
Kleding
Het is voor u en voor onze medewerkers
prettig, wanneer u kleding aanheeft die u
gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze uitslag is ongeveer 2 à 3 werkdagen na
het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Medicijnen
U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke
manier met een beetje water innemen.

Vragen
Indien u vragen heeft dan kunt u op
werkdagen van 08.00 en 17.00 uur contact
opnemen met de afdeling radiologie.
Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:
088 708 37 00.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding
nodig.
Verloop van het onderzoek
De echolaborant 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
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