radiologie

Echo nieren, blaas onderbuik/onderste deel
buik
Uw behandelend specialist heeft u voor een echografie onderzoek verwezen naar de
afdeling radiologie (röntgen). Een echo is een onderzoek waarbij via geluidsgolven uw
organen op een beeldscherm te zien zijn. Dit onderzoek is niet pijnlijk en niet
schadelijk. Tijdens de echo bekijken we organen in uw buik. Zoals uw nieren of blaas.
Nadat de echografie is gemaakt wordt deze door een radioloog beoordeeld.

Meenemen
Vergeet niet de verwijzing van de huisarts en
uw identiteitsbewijs mee te nemen.
Algemeen
Kleding
Het is voor u en voor onze medewerkers
prettig, wanneer u kleding aanheeft die u
gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
Medicijnen
U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke
manier met een beetje water innemen.
Indien u vragen heeft dan kunt u op
werkdagen van 08.00 en 17.00 uur contact
opnemen met de afdeling radiologie.
Belangrijk om te weten
 Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet
u dit vóór het onderzoek melden. Een
echo onderzoek is niet schadelijk voor het
ongeboren kind. Voor de beoordeling van
het onderzoek is het belangrijk dat de
radioloog wel op de hoogte is van de
zwangerschap.
 Voor dit onderzoek is het nodig dat u een
volle blaas heeft.

Indien u een blaaskatheter heeft moet u
deze een uur voor het onderzoek
afklemmen.
Voorbereiding
 Volwassenen
U dient 1 uur voor het onderzoek uw
blaas leeg te plassen. Daarna drinkt u 1
liter water en gaat niet meer naar het
toilet.
 Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Het kind dient 1 uur voor het onderzoek
de blaas leeg te plassen. Daarna drinkt
het 2 bekers water (limonade) en gaat
niet meer naar het toilet.
 Dialyse patiënten
Voor dialyse patiënten geldt geen
voorbereiding.
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
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
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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,
telefoonnummer:
088 708 37 00.
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is niet pijnlijk.
Na afloop van het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer normaal eten
en drinken.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
specialist die het onderzoek heeft
aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer 2 à 3
werkdagen na het onderzoek bekend bij de
aanvrager.
De laborant mag de echo niet zelf met u
bespreken.
Vragen
Indien u vragen heeft dan kunt u contact
opnemen met de afdeling radiologie.
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur
telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT
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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.

