radiologie

Echografie bloedvaten/scrotum
(armen, benen, buik, hals en scrotum)
(Onderzoek met behulp van geluidsgolven)
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

Meenemen

Vergeet niet de verwijzing van de huisarts,
een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of
vreemdelingendocument) mee te nemen!

Verhindering

Wanneer u door omstandigheden niet kunt
komen, neem dan zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met ons op. Onze
contactgegevens vindt u onderaan deze
folder.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding
nodig.

Medicijnen

In principe kunt u uw medicijnen op de
gebruikelijke manier innemen. Indien dit niet
mogelijk is wordt u hiervan door uw
behandelend arts op de hoogte gesteld.

Verloop van het onderzoek

U wordt door de echolaborant opgehaald.
Hij/zij neemt u mee naar een kleedkamer
waar u, indien nodig, enkele kledingstukken
uit moet trekken.
Vervolgens wordt u meegenomen naar de
onderzoeksruimte waar de echografie wordt
uitgevoerd.
Wanneer u goed gepositioneerd bent, scant
de laborant met behulp van echogel het te
onderzoeken lichaamsdeel met een echokop.
De echogel zorgt ervoor dat er een beeld
ontstaat op de monitor.
Een echografie is vrijwel pijnloos. Het kan zijn
dat er op sommige plekken meer druk
uitgeoefend moet worden wat als onprettig
kan worden ervaren.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

Deze ontvangt u conform de met u gemaakte
afspraak van uw huisarts of behandelend
specialist. Deze uitslag is ongeveer drie
werkdagen na het onderzoek bekend bij de
aanvrager.
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I.v.m. onze planning wordt u verzocht zich
voor de afspraaktijd te melden bij de balie.
Wij streven er naar het onderzoek op tijd uit
te voeren. Uw gegevens worden
gecontroleerd en u wordt verwezen naar de
betreffende wachtruimte. Een laborant haalt u
voor het onderzoek uit de wachtruimte.
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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 uur en
16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer:
088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet.
Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.
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