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RADIOLOGIE

Met echografie is het mogelijk eventuele afwijkingen in de organen op te sporen. In deze folder leest u hierover 
meer informatie.

Wat is echografie?
Een echografie is een onderzoek waarbij het inwendige van de mens zichtbaar wordt gemaakt. Bij deze
techniek maakt men gebruik van geluidsgolven. Een transducer (soort microfoon) zendt de geluidsgolven
uit. Door de hoge frequentie zijn deze niet hoorbaar voor het menselijk oor. De geluidsgolven worden
omgezet in bewegende beelden die op een monitor te zien zijn. Van deze beelden worden foto’s gemaakt.
Er zijn geen schadelijke gevolgen van echo-onderzoek bekend.

Voorbereiding
Voor sommige echografische onderzoeken is een voorbereiding nodig, bijvoorbeeld bij echografie van de
buik. U wordt hierover geïnformeerd wanneer u de afspraak maakt.

Het onderzoek
U wordt gevraagd op de onderzoekstafel plaats te nemen. Met een transducer tast de radioloog het
lichaamsdeel af dat onderzocht moet worden. Betreft het de buikorganen, dan wordt eerst een koude gel op
de buik aangebracht voor een betere geleiding. Via de monitor bekijkt de radioloog of er afwijkingen zijn.
Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Afspraak maken
Voor een echografie hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een 
afspraak: 088 0100 900.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur
van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor het onderzoek
Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij
onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:
• het aanvraagformulier, dat u van uw huisarts meekrijgt
• uw verzekeringspasje
• uw identiteitsbewijs

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur verstuurd naar de arts die het onderzoek heeft angevraagd.
Hij of zij zal u verder informeren.
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Reanimatie
Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-
verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat
u ons hierover informeert.
 
Vergoedingen
DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. 
Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen 
risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/
vergoedingen.

Vragen
Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem 
contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.
 
Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken
Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Wilt u een waardering achterlaten?Zorgkaart Nederland
Wij vinden uw mening erg belangrijk. 
Laat daarom uw waardering achter  
op ZorgkaartNederland.nl!
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